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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 2 februari 2012 
Naam opsteller : B. Limmen 
Informatie op te vragen bij : B. Limmen 
Portefeuillehouders : A. Hietbrink 
 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Herenweg 43 
 
Aan de raad, 
 
 

Beslispunt:  Vaststellen bestemmingsplan Herenweg 43 (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 Herenweg 43 in Bergen.  
 
Aanleiding 
Aan de Herenweg 43 in Bergen is een voormalig agrarisch bedrijfsperceel gelegen. De 
aanwezige, deels karakteristieke, bebouwing staat al enige tijd leeg en heeft daardoor een 
verpauperde uitstraling. De heer Mak wil het agrarische perceel graag omzetten in een 
woonperceel. 
Het is de bedoeling het voormalige woonhuis en de daaraan grenzende schuur te 
verbouwen tot 1 grote woning, waarbij de uitstraling nagenoeg gelijk blijft evenals het aantal 
kubieke meter. De paardenstal blijft staan en de overige bebouwing wordt gesloopt. 
Daarnaast is er alleen vergunningsvrij nog wat mogelijk. 
 
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Weidegebied’. Het verzoek is in strijd met 
het bestemmingsplan, omdat het perceel niet overeenkomstig de agrarische bestemming 
zal worden gebruikt. Medewerking is mogelijk via een partiële herziening van het 
bestemmingsplan (postzegelplan). Onderhavig bestemmingsplan zal de plannen juridisch-
planologisch mogelijk maken. 
 
Overwegingen 
De ruimtelijke situatie ter plaatse zal verbeteren. Overtollige bebouwing wordt gesloopt en 
de bestaande bebouwing wordt opgeknapt. Uiteindelijk komt er minder bebouwing op het 
perceel en dat is in lijn met de gedachte om het buitengebied open en groen te houden. 
Daarnaast past het verzoek binnen provinciaal beleid (functiewijziging naar burgerwoning 
na volledige agrarische bedrijfsbeëindiging in voormalig agrarisch hoofdgebouw). Er komt 
immers geen woning bij. Daarnaast past het ook in gemeentelijk beleid (past in de 
gedachte van de Structuurvisie Landelijk Gebied en het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Noord). 
De woning wordt alleen iets groter dan normaal toegestaan. Dit is echter akkoord doordat 
het perceel wordt ontdaan van ontsierende bebouwing. 
Een en ander is gecommuniceerd met de aanvrager en zij hebben vervolgens een 
bestemmingsplan laten opstellen. Vervolgens is de procedure opgestart. 
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Procedure tot zover 
Het bestemmingsplan heeft conform de gemeentelijke inspraakverordening als voorontwerp 
vanaf 21 juli 2011 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 terinzagelegging is 1 inspraakreactie ontvangen van de Stichting mr. 
Frits Zeiler en zijn 2 reacties van overleginstanties ingediend. 
 
Naar aanleiding van de ingekomen reacties is een ‘nota van beantwoording inspraak en 
vooroverleg’ opgesteld. Hierin worden de ingekomen reacties van repliek voorzien. De nota 
en de reacties zijn opgenomen in het bestemmingsplan (Bijlage I). 
Kort gezegd komt de nota hier op neer: 
- de overlegpartners hebben geen opmerkingen op het bestemmingsplan; 
- de Stichting is in principe redelijk positief over het plan, maar heeft enkele kleine 
opmerkingen; 
- de Ecologische Hoofdstructuur wordt onvoldoende behandeld, het bouwvlak heeft 
een zeer beperkt oppervlak, de bestaande paardenbak dient te worden verwijderd en de 
hoogte van de paardenbak dient te worden verlaagd naar 1,0m (i.p.v. 1,5m); 
- Hierop is als volgt gereageerd: wat betreft de ecologische aspecten zijn wij van 
mening dat de situatie alleen maar verbetert. Desondanks zal dit aspect nader worden 
uitgewerkt in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan; 
- Het bouwvlak is bewust zo opgenomen. Op deze manier is de kans het grootst dat 
de karakteristieke bebouwing behouden blijft; 
- Of de bestaande paardenbak verwijderd dient te worden, is geen zaak in het kader 
van de bestemmingsplanprocedure; 
- De hoogte van de omheining van de paardenbak blijft 1,5m, omdat dit algemeen 
beleid is (vastgesteld door de raad); 
- De inspraakreactie heeft geleid tot een kleine aanpassing van de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan (wat betreft de ecologische aspecten). Verder zijn de 
bestemmingsplanregels en de verbeelding in stand gebleven. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota van beantwoording inspraak en 
vooroverleg in het bestemmingsplan (Bijlage I). 
 
Het voorontwerp is vervolgens uitgewerkt tot ontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
in het kader van artikel 3.8 Wro vanaf 13 oktober 2011 gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen. Ook is de kennisgeving elektronisch toegezonden aan de betreffende instanties 
(VROM-inspectie, Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap). Ook zij zijn in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen gedurende de hiervoor genoemde termijn. 
Gedurende de terinzagelegging is er 1 zienswijze ingediend door de Stichting Mr. Frits 
Zeiler. Bijgaand treft u deze aan (Bijlage II). 
De zienswijze komt op het volgende neer: 
- Ze zijn verheugd over het feit dat de inspraakreactie heeft geleid tot een aanpassing 
van de toelichting van het bestemmingsplan. 
- Een aantal zaken kunnen niet in het kader van het bestemmingsplan worden 
behandeld. Zij hebben de intentie hier t.z.t. op terug komen. 
- Eén opmerking van tekstuele aard; in paragraaf 5.4 van de planregels staat een 
klein (tik)foutje. Er wordt verwezen naar ‘lid 5.3 onder e’ terwijl dit ‘lid 5.3 onder d’ moet zijn. 
- De waardering wordt uitgesproken voor de wijze waarop hier is geprobeerd een 
bouw- en bestemmingsplan te realiseren met veel aandacht voor de historie en de 
inrichting van de locatie waarbij de omgeving prevaleert. 
- Ze zijn ook bijzonder ingenomen met het feit dat het in 2008 gelanceerde bouwplan 
niet tot realisatie is gekomen. 
Hier is als volgt op gereageerd. De meeste opmerkingen zijn positief van aard. Deze 
worden dan ook voor kennisgeving aangenomen. Wat betreft de typefout wordt opgemerkt 
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dat dit inderdaad juist is. Deze typefout zal worden hersteld (na vaststelling door de raad). 
De ingediende zienswijze leidt verder niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Het bestemmingsplan wordt als vervolgstap aan uw raad voorgelegd ter vaststelling. 
 
Voor de goede orde wordt hier medegedeeld dat naast het bestemmingsplan een 
procedure is gevolgd voor een hogere grenswaarde (vanwege een te hoge geluidsdruk op 
de gevel). Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan heeft het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde ter inzage gelegen (beide zijn tegelijk gepubliceerd). 
Gedurende de termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. De hogere grenswaarde is dan 
ook door het college vastgesteld. De beroepstermijn loopt gelijk met de beroepstermijn van 
het bestemmingsplan. 

 
Inhoud bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, de planregels en de 
verbeelding. Het bestemmingsplan geeft regels voor het gebruik en de 
bebouwingsmogelijkheden met betrekking tot de gronden van het perceel Herenweg 43 in 
Bergen. Hoofddoel van het nieuwe bestemmingsplan is om de verbouwing van de woning 
mogelijk te maken. Een onderdeel van het plan is tevens de sloop van diverse gebouwen 
op het perceel. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het oude plan en beoogt voor het 
perceel een actuele en eenduidige planologisch-juridische regeling te bieden. 
 
Wat betreft de te slopen gebouwen wordt hier alvast medegedeeld dat deze reeds op 
voorhand zijn gesloopt conform een verleende vergunning (omgevingsvergunning voor de 
activiteit slopen). 

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

Een vastgesteld bestemmingsplan. Aanvrager kan vervolgens zijn plannen realiseren. 
 
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: de omwonenden van het plangebied en de aanvrager. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Niet van toepassing. 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na het vaststellingsbesluit van de raad wordt de hiervoor genoemde typefout hersteld. 
Vervolgens 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 (artikel 3.1.1. Bro). De dag na 
publicatie vangt de beroepstermijn van 6 weken aan (ook voor de hogere grenswaarde). 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. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking 
daarvoor dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd. 

Na het bestemmingsplan dient er nog vergunning te worden verleend voor de verbouw van 
de woning. Deze aanvraag dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand, het 
Bouwbesluit en de bouwverordening. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Alle kosten zijn voor rekening van aanvrager. Voor de gemeente zijn geen kosten met dit 
plan gemoeid. Ook de eventuele planschade is voor rekening van aanvrager. Een en ander 
is contractueel vastgelegd. 
 

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

 
 
Bijlagen:  

I. Bestemmingsplan Herenweg 43 
II. Zienswijze 
III. Raadsbesluit Herenweg 43  

 
 
 
Bergen, 6 december 2011  

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


