
 
 

 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 22  mei 2012 

aan   : Commissie bestemmingsplannen 

van   : College  

onderwerp   : Beantwoording vragen BP Elkshove 1 van uit de Commissie  

    bestemmingsplannen van 24 april 2012 

Portefeuillehouder  :  Alwin Hietbrink  

Inlichtingen bij  :  Leonie Kok-Brink 

 
Aanleiding  
Bijgaande memo is geschreven naar aanleiding van de behandeling van het 
ontwerpbestemmingsplan Elkshove 1 en de nota zienswijzen in de vergadering van de 
commissie Bestemmingsplannen van 24 april 2012. Tijdens de vergadering zijn vragen 
gesteld en opmerkingen gemaakt waarop in deze memo wordt ingegaan.  
 
1. Peil: Afwijken van wijze van meten? 
Vanuit de commissie werd voorgesteld om de wijze van meten van het peil voor dit 
bestemmingsplan aan te passen.  
 
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 december 2006 aangegeven hoe het peil 
wordt gemeten in de gemeente Bergen. Daar waar de hoofdtoegang direct aan de weg 
grenst wordt de hoogte van de weg aangehouden, daar waar de hoofdtoegang niet aan de 
weg grenst wordt uitgegaan van het ter plaatse aanwezige maaiveld. Dit uitgangspunt wordt 
gehanteerd bij alle bestemmingsplannen, zo ook bij Elkshove 1.  
 
In de begrippenlijst artikel 1.27 is de definitie van peil opgenomen als:                                   
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;                   
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 
van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 
Voor de situatie Elkshove 1 zal artikel 1.27b worden gehanteerd aangezien het gebouw 
midden op het perceel staat en niet direct aan de weg is gelegen.  
 
De angst dat het gebouw hoger wordt dan de maximaal toegestane 15m is niet gegrond. Het 
afgewerkte maaiveld is het maaiveld zoals dat er ligt met het bouwrijp maken van het terrein. 
De Raad van State heeft hierover een uitspraak gedaan dat bij ophoging van het bouwterrein 
geen sprake meer is van een afgewerkt terrein maar van een kunstmatig verhoogd peil. Een 
gebouw van 15m wordt dus niet hoger met een eventuele ophoging van de grond of het 
aanleggen van een halfverdiepte parkeergarage. Het peil blijft immers hetzelfde.  
 
Het heeft overigens geen nut om voor dit bestemmingsplan de wijze van meten van het peil 
aan te passen (zoals het door de commissie voorgestelde aanhaken bij de hoogte van de 
weg). Het terrein bij Elkshove is niet geaccidenteerd, de uiteindelijke bepaling van het peil zal 



linksom of rechtsom vrijwel hetzelfde zijn. Het college ziet dan ook geen aanleiding om voor 
het bestemmingsplan Elkshove 1 af te wijken van de standaard bepaling art. 1.27b om het 
peil te meten. 
 
2. Oppervlakte uitgeefbaar gebied. 
De vraag is of de oppervlakte uitgeefbaar gebied in het bestemmingsplan Elkshove1 is 
gewijzigd ten opzichte van het plan uit het Inbo-boekje.  
 
Het Inbo boekje laat een kaartje van een uitgeefbaar gebied van ca. 791 m2 zien. Er wordt 
niet gesproken over een inhoudsmaat, wel is aangegeven dat het gebouw vier lagen met een 
schildkap mag zijn, geplaatst op een halfverdiepte parkeergarage. 
 
De oppervlakte uitgeefbaar gebied in het huidige bestemmingsplan is zo’n 900m2. Dit is het 
gele vlak op de verbeelding met de bestemming Wonen-1. De oppervlakte uitgeefbaar 
gebied is inderdaad iets vergroot, daarentegen is er afgezien van het volume/ extra 
bouwlaag in de vorm van een schildkap bovenop het huidige plan. 
 
3. Gevolgen van aanpassing bouwplan 
De commissie wil graag de consequenties overzien van aanpassing van het bouwplan 
Elkshove 1. Wat zijn de gevolgen als er 1 verdieping van het gebouw afgaat? Wat zijn de 
gevolgen als de grond wordt teruggekocht door de gemeente? 
 
Bij beide opties wordt de koop/realisatieovereenkomst die is gesloten met Bouwfonds op 2 
december 2008 niet nagekomen. Ook druisen beide opties in tegen het raadsbesluit van 29 
januari 2008 waarin is ingestemd met de verkoop van de grond en de raad is akkoord 
gegaan met de stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke invulling van o.a. de locatie 
Elkshove 1. De locatie Elkshove 1 maakt onderdeel uit van de verkoop van vier 
woningbouwlocaties in de kern van Bergen in 2008 (samen met de Kerkedijk, De Laars en 
de Dr. Van Peltlaan). De beantwoording van de bovenstaande vragen van de commissie 
gaat vooral in op de gevolgen betreffende de locatie Elkshove 1. Echter dit kan niet geheel 
los worden gezien van de andere locaties.  
 
Indien er een verdieping van het appartementencomplex wordt afgehaald betekent dit: 
• Er worden 12 in plaats van 17 woningen gerealiseerd. 
• De afspraken over de verdeling vrije sector / sociale sector moeten opnieuw worden 

bezien. Welk type woningen wordt wel en niet gerealiseerd? Gaat dit ten koste van de 
sociale woningbouw?                                                                                                                               

 
Bouwfonds geeft aan dat één bouwlaag eraf zo’n 3 à 4 ton gaat kosten. Het college is van 
mening dat de grootte van het bedrag realistisch is. 
 
Indien Bouwfonds de grond weer teruglevert aan de gemeente betekent dit:  
• De gemeente kan de grond zelf ontwikkelen. 
• Bouwfonds zal vragen om een alternatieve ontwikkellocatie ter compensatie. 
• De volkshuisvestelijke opgave die is overeengekomen wordt niet gerealiseerd.                                                                          

De financiële consequenties voor het ‘teruggeven’ van de locatie zijn voor Bouwfonds tussen 
de 1 en 1,4 miljoen Euro. 
 
Wat betekent dit voor de gemeentelijke begroting? Als het plan Elkshove 1 helemaal niet 
doorgaat is er in de huidige begroting voor 2013 uitgegaan van een opbrengst voor die 
locatie van afgerond  € 1,2 miljoen. Elkshove had 31-12-2011 een boekwaarde van afgerond 
261.000 Euro. Netto scheelt dit ongeveer 950.000 Euro in de algemene reserve. 
 



Vanuit het college is er geen noodzaak en wens om de grond aan te kopen. De huidige 
restwaarde van de grond zal minder zijn dan de waarde die in de overeenkomst met 
Bouwfonds destijds is bedongen. De uitgangspunten en voorwaarden die zijn gesteld in het 
raadsbesluit en in de overeenkomst met Bouwfonds worden door het college nog altijd 
onderschreven en uitvoerbaar geacht. Het wordt dan ook afgeraden om het bouwplan 
Elkshove 1 aan te passen.  
 
Algehele herziening van het plan betekent ook dat er een nieuwe planologische procedure 
moet worden gevoerd. 
 
4. Relatie met gemeentehuis 
In de beantwoording van de inspraakreacties is al ingegaan op de relatie van dit plan met de 
plannen voor het gemeentehuis (zie blz. 33 bestemmingsplan). Ook in de beantwoording van 
de zienswijzen is hierover het volgende geschreven. 
 
Het college is van mening dat de ontwikkeling van onderhavig plan en de ontwikkeling van 
het gemeentehuis los van elkaar gezien kunnen worden. Het zijn twee ontwikkelingen die 
beide gericht zijn op een volledig andere functie. In architectonisch opzicht zal er daarom 
geen samenhang tussen beide ontwikkelingen zijn. In stedenbouwkundig opzicht is de urban 
villa die met dit plan wordt beoogd prominenter aanwezig door het hoogteaccent dat wordt 
gecreëerd.  
 
5. Waarom is de raad niet eerder opgezocht en zijn de alternatieven niet gedeeld? 
Ons college heeft het raadsbesluit van 29 januari 2008 uitgevoerd. Op basis van dit 
raadsbesluit, waarin duidelijk de stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke uitgangspunten 
zijn gesteld, is een overeenkomst met Kennemerwonen en Bouwfonds gesloten. Deze basis 
is uitgewerkt tot een bouwplan en bestemmingsplan, welke in procedure is gebracht. Het is 
gebruikelijk bij partiële herzieningen van het bestemmingsplan om vóór de vaststelling, het 
bestemmingsplan aan de commissie bestemmingsplannen voor te leggen. 
 
Tijdens de procedure en zelfs al vóór de officiële procedure startte is veelvuldig 
gecommuniceerd met omwonenden en bezwaarmakers (zie blz. 34 bestemmingsplan). Om 
tegemoet te komen aan de zienswijzen zijn een aantal alternatieven onderzocht in de 
periode van december 2010 t/m september 2011. Deze alternatieven zijn wel degelijk 
gedeeld met de bezwaarmakers tijdens een informatieavond met de wethouder op 26 
september 2011. Zij zijn echter niet op schrift gesteld omdat de nota van beantwoording 
zienswijzen ingaat op de zienswijzen van omwonenden en geen verslagleggingsdocument is 
van het overleg dat is gevoerd door Kennemerwonen, Bouwfonds en de gemeente. 
 
Er is gekeken of het gebouw kan worden verschoven. Een verschuiving in noordelijke 
richting (naar gemeentehuis toe) is geen optie omdat er stedenbouwkundig enige afstand 
moet zijn tot de bouwgrens van het gemeentehuis. De leefbaarheid van de noordelijke 
appartementen zou hierbij in het geding komen. Ook moet er praktisch gezien zo’n 16m aan 
ruimte worden vrijgehouden i.v.m. de parkeerplaatsen en de draaicirkel die nodig is om de 
garage te bereiken. 
Verschuiving richting de Koninginneweg is geen optie in verband met de geluidscontour die 
voor deze weg geldt. 
Door enkele omwonenden werd ook de suggestie gedaan om het gebouw richting de Prins 
Hendriklaan te verschuiven. Dit zou betekenen dat de bebouwing dichter op het trafohuisje 
en de woningen nummer 20 t/m 26 komt. Daar zullen deze omwonenden tegen in het 
verweer gaan. Ook gaat het ten koste van de groenstrook die aansluit op het parkje. Als er 
verder naar de omgeving gekeken wordt hebben alle woningen die tegenover elkaar aan de 
weg zijn gepositioneerd een minimale onderlinge afstand van zo’n 25m. Dit wordt met de 
positionering van het huidige bouwplan gerespecteerd. 



Tot slot is er ook besproken om de appartementen van Kennemerwonen uit het plan te halen 
en en deze aan de noordzijde van het gemeentehuis te bouwen. Kennemerwonen gaat 
hiermee niet akkoord aangezien de woningen nog niet zijn afgeschreven en niet worden 
vervangen binnen tien jaar. 
 
Gezien de uitkomsten van het onderzoek naar de alternatieven meent het college dat 
doorgaan met het huidige plan Elkshove 1, binnen de kaders zoals deze in 2008 zijn gesteld, 
de meest reële optie is. 
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