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CONCEPT VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 24 april 2012 
vastgesteld:   
 

Agendapunt 1: Opening                                                                                                             
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij, van Huissteden 
(PvdA), Groot, Zwart (CDA); 
Zeiler, Schiering (GB);  
Haarsma  (VVD); Müller (GL); 
van der Hoek, de Ruiter (D66)   
 
Voorzitter: 
Braak – van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht               
 
Spreekrecht 
Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht, wel bij agenda 4. 
 
Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen 

• Vaststellen besluitenlijst van 20 maart 2012:  
ongewijzigd vastgesteld. 

• Toezeggingenlijst per 20 maart  bijgewerkt tot en met 10 april 2012 
11/019 copie van brief milieueisen geluidsstudio naar cie leden; 
12/005 zowel cie als de voorzitters van de bewonersverenigingen zijn geïnformeerd; 

• Ingekomen stukken  week 13    
V.k.a. 

• Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen:  
Er komt een negatief advies richting GS over ontheffingsverzoek Magazijncomp0lex 
Hoeverweg, gevraagd is om bestuurlijk overleg. 
Uitspraak RVS over voorlopige voorziening BP Bergen aan Zee verdaagt tot mei; 
Volgens afspraak ontvangt de cie de afwijzing door de RvS van een voorlopige 
voorziening BP Bergen Beschermd Dorpsgezicht. 

• Mededelingen en opmerkingen commissieleden inzake bestemmingsplannen: 
T: Desgevraagd ( Zeiler) ontvang de cie schriftelijk of en waarom de maten van de 
bouwvlakken niet in het renvooi worden opgenomen. 
T: Desgevraagd (Groot) wordt op schrift gesteld de afspraken over het opnemen van 
gestaffelde erfbebouwing in nog en reeds vastgestelde BP’s. 
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Agendapunt 4: Kennisnemen van het voorstel voor het vaststellen van het 
postzegelbestemmingsplan Elkshove 1 in Bergen 
 
Voorgenomen besluit 
1. Het bestemmingsplan Elkshove 1, inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen d.d. 1 

maart 2012 vast te stellen 
2. Conform art. 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het verhalen van de 

kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd. 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar BenW voor: Omissie herstellen: doorlopen procedure hogere waarden besluit 

(geluidsnormen) college 
Naar ARC voor: Bespreking in tweede termijn, na beantwoording vragen 

cieleden. 
Anders  
 
Spreekrecht 
Een drietal sprekers ( Snijders, van Straaten en de Best, mede namens anderen) hekelen het 
niet luisteren door de gemeente, het niet in de omgeving passen van het plan, de te grote 
hoogte 15 mtr), ook zonder half verdiepte parkeergarage, 10 mtr is maximaal toegestaan. 
 
 
 
 
Opmerkingen2 

College dient omissie te herstellen: doorlopen procedure hogere waarden besluit 
(geluidsnormen), wellicht kan de raad van juni nog gehaald worden. 
 
De commissieleden vragen naar de feitelijke en toegestane hoogte, wat de relatie is van het 
plan met het raadsbesluit uit 2008, welke acties er sinds dat raadsbesluit zijn ondernomen, 
welke tijdsdruk op het plan staat, definitie peil wekt verwarring – waarom niet gewoon 
‘maaiveld’, betreuren grote weerstand voor dit plan, zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van 
het plan, willen inzicht in consequenties van verlaging bouwhoogte.  
 
Reactie wethouder Hietbrink: 
In het raadsvoorstel staan de reacties op de inspraak, die min of meer gelijkluidend zijn aan de 
hedenavond ingebrachte bezwaren.  
Definitie peil is standaard, 15 meter is 15 meter in het plan ( + 10%) (geen 17mtr), bovenste 
verdieping is terug liggend, plan sluit aan op raadsbesluit van 2008, het BP is geldend recht in 
dit raadsbesluit de gewenste wijzigingen, er zijn veel alternatieven ontwikkeld op basis inspraak 
maar die passen niet binnen de door de raad vastgestelde kaders, andere planvorming dan 
andere kaders stellen, huidige geprognosticeerde opbrengst van dit plan is van 3,1 miljoen ten 
gunste van de Algemene Reserve. Dit plan vormt het laatste onderdeel van een omvangrijke 
overeenkomst, dat moet toch echt eens tot afronding komen. Het is aan de marktpartijen om te 
beoordelen of het een haalbaar plan is. 
 
De commissieleden willen nog antwoord op de openstaande vragen ( zie toezeggingenlijst ) en 
daarna de tweede termijn voeren (29 mei). 
 
 
 
Agendapunt 5: Kennisnemen van het voorstel voor het vaststellen van het 
postzegelbestemmingsplan Zwaanstraat Groet 
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Voorgenomen besluit 
het bestemmingsplan Zwaanstraat Groet, d.d. december 2011, kenmerk 
NL.IMRO.0373.BPG04003zwaanstra-A001, vast te stellen 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 15 mei 2012   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

 De gevolgen van financiële mogelijkheden (behoud van een monument) mogen en zijn ook 
niet voor de stedenbouwkundige beoordeling gegaan. Een goed en gedragen plan. Conforme 
advisering door de commissie. 
 
Als de raad, naast de kaders die al in het bestemmingsplan zijn opgenomen, beleidskaders wil 
ontwikkelen voor omgaan met groene plekken in (dit) kwetsbaar gebied (PvdA , GBB), dient 
dat in de raad kenbaar gemaakt te worden. B – stuk. 
 
 
Agendapunt 6: Intrekken wijziging bestemmingsplan Egmond aan Zee – Centrum 
Boulevard inzake maximale bouwdiepte 22 meter 
 
Voorgenomen besluit 
- Het besluit van 2 februari 2012 in te trekken voor wat betreft de vaststelling van de 

wijzigingen  zoals opgenomen in de Oplegnotitie van 2 februari 2012; 
- De wijzigingen zoals opgenomen in de Oplegnotitie van 15 mei 2012 vast te stellen 

 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 15 mei 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

 Gebleken is dat de door de raad van 2 februari toegevoegde wijziging aan de Oplegnotie  
( amendement GL over maximale bouwdiepte van 22 mtr) niet zonder beperking van 
bestaande rechten uitgevoerd kan worden, er zal sprake zijn van aanzienlijke planschaden. De 
toevoeging dient ongedaan gemakt te worden. De commissie adviseert conform. A - stuk 
 
 
Agendapunt 7: Omgevingsvergunning wijziging bestemming Herenweg 53/55 in Bergen 
 
Voorgenomen besluit 
een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor:  
 -  de  omgevingsvergunning en afwijking van het bestemmingsplan voor de sloop en bouw 
 van een twee-onder-één kap woning op het adres Herenweg 53 en 55 in Bergen  
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 15 mei 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

 In een memo van 24/11 is eenzelfde plan voor uitbreiding van het aantal woningen 
beschreven (Herenweg 57) dit is niet iets geheel nieuws. Omdat het het buitengebied betreft 
moet de raad besluiten. De commissie adviseert conform. A – stuk. 
 
 
Agendapunt 8: Voorstel om het nieuwe bestemmingsplan kloosterlandgoed zusters 
Ursulinen verder voor te bereiden zonder huisvesting voor woongroepen 
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Voorgenomen besluit 
1.  Kennis te nemen van de eindrapportage Groepswonen op het Kloosterlandgoed opgesteld 

door BMC (bij 1 2012-04-26) 
2.  Kennis te nemen van het verslag van overleg tussen partijen d.d. 31 januari 2012  

(bij 2 2012-04-26) 
3.  Vast te stellen dat de Woongroepen zowel vrije sector woningen als sociale woningen en 

algemene ruimten wensen af te nemen 
4.  Vast te stellen dat er voor de vraag van de Woongroepen op de Zuid-West hoek van het 

Kloosterlandgoed geen exploitant van het sociale onroerend goed is gevonden 
5.  Vast te stellen dat daardoor niet voldaan kan worden aan de motie  

d.d. 11 november 2010 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.:  Hamerstuk  Bespreekstuk 
Naar BenW voor: Kennis te nemen van de instemming van de commissie dat 

motie niet uitvoerbaar is gebleken. 
 
Opmerkingen2 

 Commissie breed wordt betreurd dat woongroepen in dit plan geen plek kunnen krijgen, mede 
omdat de gemeente niet de rregie voert over de gronduitgifte.  Woongroepen kunnen zelf bij de 
verdere ontwikkelingen van het Kloosterhof, geen onderdeel van het dit plan, proberen hun 
plannen te realiseren. 
 
Er hoeft geen besluit naar de raad, de commissie stemt in met het gegeven dat de motie niet 
uitvoerbaar is, het college kan dat opnemen in haar verantwoording over de uitvoering van 
moties. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 14 mei 2012  
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