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VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 13 september 2011 

vastgesteld:   

 

Agendapunt 1: Opening                                                                                                             

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Groot, Zwart (CDA); Zeiler 
(GB);  Paping, Smit(VVD); 
Müller, Rasch (GL); de Ruiter, 
van der Hoek (D66)   
 
Voorzitter: 
Ineke Braak – van Kasteel 
 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

Agendapunt 2: Spreekrecht    

 
Spreekrecht 

Een zevental insprekers hebben hun eerder ingebrachte zienswijzen toegelicht, het gsaat om 
de zienswijzen 4, 5, 13, 17, 24, 26 en 27. Voorts wordt aandacht gevraagd de verloedering van 
Bergen aan Zee tegen te gaan, geen beperkingen bewoning en toegestane bouwhoogte op te 
nemen. Een aantal insprekers hebben hun inbreng op schrift ingediend, deze liggen in de 
raadskamer ter inzage. 

 
 

Agendapunt 3:  Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Bergen aan 
Zee - Dorpskern 

 
Voorgenomen besluit 

 Vaststellen het bestemmingsplan Bergen aan Zee - Dorpskern (bijlage I) en de nota van 
beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (bijlage II)   

 
 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 10 november   Bespreekstuk 

 

Naar BenW voor: Uitwerken toezeggingen in een Oplegnotitie, dit stuk zal op 20 
oktober beschikbaar komen. 

Naar ARC voor:   

Anders  
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Opmerkingen2 

De commissie stelt inhoudelijke / technische vragen over het bestemmingsplan, de toelichting 
en de beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast wordt er antwoord gevraagd op de 
inbreng van een aantal insprekers. 
 
Commissieleden geven aan dat Bergen aan Zee ’s winters geen slaapdorp mag worden, 
vragen zich af waar de insteek om meer woningen te bestemmen voor permanente bewoning 
vandaan komt en wat de argumentatie daarbij is bij het aangeven van de individuele percelen, 
beperkt dit de rechten van van diegenen die juist wel een 2e bewoning hebben en willen 
houden.  Ook worden vraagtekens gezet bij het aangeven van de specifieke bouwhoogten van 
percelen en de insteek bij de beantwooding van de zienswijzen ( Nota van beantwoording). De 
commissie vraagt of het mogelijk is om eerste de Structuurvisie, de (evaluatie van) de 
strandnota te bespreken en vast te stellen en daar her bestemmingsplan op te stellen en vast 
te stellen. 
 
De portefeuillehouder geeft aan dat: 

- Het college onderschrijft dat Bergen aan Zee geen slaapdorp mag worden, deze 
insteek al gold in het bestemmingsplan 1975; 

- Er heel wat concrete plannen op stapel staan die in de structuurvisie worden 
opgenomen en uitgewerkt; 

- De digitale kaarten uitstekend leesbaar zijn; 
- Conform andere bestemmingsplannen eerst het conserverend plan vastgesteld wordt, 

nieuwe ontwikkelingen in structuurvisies worden opgenomen en hier ook in de 
actualisatie van de strandnota. Deze volgorde omdraaien leidt tot een bestemmingsplan 
pas in 2014; 

- Beach Spa kan niet in het huidige en voorliggende bestemmingsplan kan, erop in willen 
gaan betekent eerst nieuw beleid maken; 

- Het beleid met betrekking tot het meer bestemmen voor permanente bewoning reeds in 
het vigerende bestemmingsplan is opgenomen; 

- Herontwikkeling welke Stroomer wil, conform hotel Nassau, opnemen in de op te stellen 
Structuurvisie; 

- De oppervlakte van de standpaviljoens zijn opgenomen zoals wat er nu staat; 
- Er is geen inperking van bouwhoogten, in het vigerende plan staan geen hoogten 

genoemd, de toegestane 15 mtr vindt het college te hoog; 
- HH bestemming is verschrijving, moet zijn Horeca met de spec SH1  

 
 
Te onderzoeken en te beantwoorden zaken, op te nemen in een oplegnotitie: 
 deze worden  beknopt weergegeven in het verslag 

 Consequenties van het omzetten van de oude bestemming ‘tuin’ in de nieuwe 
bestemming ‘ tuin en duinen’; 

 Verklaring tekst uit het BP 1975 over het gebruik en de bewoning ( permanent / 2e 
woning) tenzij …; 

 Op welke wijze en als wat is in het verleden de van Spyckweg 3e vergund; 

 Wat staat in het BP als bestemming van de van Spyckkweg 3; 

 Hoe, wanneer en op welke wijze is de uitbreiding van Hotel Nassau vergund; 

 Is de toegangsweg naar het bedrijventerrein van Taqa bestemd conform de 
milieuparagraaf; 

 Plannen Parnasia park opnemen in het bestemmingsplan, als er overeenstemming is; 

 Zijn de contouren van de Vredeskerk en het Duinmuseum juist opgenomen; 

 Uitzoeken of het gymlokaal nu wel of niet onder de bescherming van de monumenten 
wet valt; 

 Of en op welke wijze is de uitbreiding van SB Noord vergund en wat zijn de 
consequenties van een eventuele vergunning; 

 Nagaan wat er in het BP Engelse Park en omgeving Bergen aan Zee over de 
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bouwhoogten staat, dan eventueel heroverwegen om consequent van 8 meter uit te 
gaan of conform andere bestemmingsplannen van 10 meter; 

 Collegestandpunt formuleren over de haar bevoegdheid horecabestemmingen te 
kunnen opschalen; 

 Nagaan of binnen het bestaande beleid deze specifieke drie recreatiewoningen 
omgezet kunnen worden in permanente bewoning, zorgvuldigheid staat voorop; 

 Nagaan of bij het wegbestemmen van de mogelijkheid tot 2e bewoning ( niet 
permanente bewoning) leidt tot afname van rechten; 

 Uitschrijven van de eventuele verschillen van de regels in algemene zin van dit 
bestemmingsplan ten opzichte van de overige, wellicht is dit het geval bij de GD 
bestemming; 

 Nagaan of het nodig en zinvol is iets over de ‘van Reenencervituten’ op te nemen in de 
tekst van het bestemmingsplan. 
 

Toezegging: 
De portefeuillehouder nodigt de stichting en de dorpsraad (vertegenwoordigers van) uit voor 
een gesprek om in kaart te brengen wat de problematiek precies is met betrekking tot de 
insteek om minder 2e bewoning en meer permanente bewoning toe te staan. Wat 
commissieleden kunnen daar bij aanschuiven. 

 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
Bergen, 14 september 2011 
 


