
Van: NedraLux B.V. [andre@nedralux.nl] 
Verzonden: donderdag 27 februari 2014 14:59 
Aan: Bureau griffier Gemeente Bergen NH 
Onderwerp: Fwd: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen" 
Bijlagen: Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090.pdf 
 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte,  
 
Bijgaande brief met bijlage gericht aan de raad, trof ik nog niet aan op de site: raadbergen-nh.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat dit wel gaat gebeuren sturen wij deze brief met bijlage nogmaals naar dit 
mailadres. De brief is overigens ook per aangetekende post verzonden! 
 
Kunt u e.e.a. met spoed op ingekomen stukken plaatsen? En voor behandeling zorgdragen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
NedraLux BV 
AGN van Wonderen 
 
 
Van: "NedraLux B.V." <andre@nedralux.nl> 
Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen" 
Datum: 12 februari 2014 19:10:21 GMT+01:00 
Aan: "A.Hietbrink" <A.Hietbrink@bergen-nh.nl>, Dick Minkman <d.minkman@bergen-nh.nl>, 
info@bergen-nh.nl 
Kopie: Cis <fvanhoevell@gmail.com> 
 
 
T.a.v. het College van B&W 
T.a.v. de raad van Bergen 
 
SPOED!! 
 
Alkmaar, 12 februari 2014 
 
Geacht College, geachte raad,  
 
Bijgaand zenden wij onze brief met een bijlage d.d. 12 februari 2014. 
Deze brief wordt vandaag ook in ondertekende vorm,  zowel aan het College per aangetekende post 
verstuurd, als naar de raad per aangetekende post verzonden.  
 
Graag vernemen wij van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
NedraLux BV 
A.G.N. van Wonderen 
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Aantekenen 
College van B&W Gemeente Bergen NH 
T.a.v.: de heer D.E. Minkman & de heer A. Hietbrink 
Postbus 175 
1860 AD Bergen 
 
Tevens verzonden per email het college: d.minkman@bergen-nh.nl  
       a.hietbrink@bergen-nh.nl 
   
Tevens aantekenen 
De Raad van Bergen 
Postbus 175 
1860 AD Bergen  
 
Tevens verzonden per email aan de raad: info@bergen-nh.nl 
 
 
Betreft:   Karel de Grotelaan 6 Bergen. 
Inzake:  Uitspraken Raad van State 12 december 2012 en 21 augustus 2013 
 
         12 februari 2014 
 
Geacht heer Minkman, geachte heer Hietbrink, geachte raad van Bergen, 
 
Hierbij refereer ik aan het gesprek van gisteren met de heer Minkman en de heer Hietbrink op het (tijdelijke 
kantoor van de heer Hietbrink). NedraLux B.V. treedt op voor de belangen van de nieuwe eigenaren van het 
perceel Karel de Grotelaan 6 Bergen (niet te verwarren met 6s). De eigenaren zijn mevrouw F.L. Barones van 
Hoëvell en de heer A.J. Oldenboom. Mevrouw F.L. Barones van Hoëvell zal deze brief mede voor akkoord 
ondertekenen. 
 
Wij hebben het kort gehad over de uitspraken van Raad van State inzake: Bergen Centrum Beschermd 
Dorpsgezicht.  
De heer Minkman dacht in de wandelgangen gehoord te hebben dat de uitspraak d.d. 21 augustus 2013 zou 
inhouden, dat het gehele plandeel van de Karel de Grotelaan 6, dus ook het plandeel “horeca tot en met categorie 
3” vernietigd zou zijn. De heer Minkman zou de uitspraken nog zelf nader bestuderen. Hetgeen de heer 
Minkman gehoord heeft is niet juist en zal ik onderstaand duidelijk uiteenzetten. 
 
Tussenuitspraak d.d. 12 december 2012: 
 
Er wordt in de uitspraken steeds en ook heel duidelijk verschil/onderscheid gemaakt tussen plandeel “Horeca” 
en plandeel “horeca tot en met categorie 3”. Het ene plandeel is met aanduiding “horeca tot en met categorie 
3” en het andere zonder.  Zie ondermeer de printscreens uit de tussenuitspraak d.d. 12 december 2012 
onderstaande: 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
Met de voorgaande screenprints uit de tussenuitspraak is aangetoond en daarmee vast komen te staan dat: 
 

• Dat de afdeling duidelijk onderscheid maakt tussen het plandeel “Horeca” en het plandeel 
“horeca tot en met categorie 3”. 

• Dat de beroepen tegen het plandeel “horeca tot en met categorie 3” niet ontvankelijk zijn. 
• Dat volgens de afdeling “horeca tot en met categorie 3” uit akoestische oogpunt niet leidt tot 

een onaanvaardbare situatie. 
• Het plandeel “horeca tot en met categorie 3” is onherroepelijk! 
• Dat duidelijk bedoeld is het plandeel op het “achterterrein” de “Horeca” te vernietigen, omdat 

anders een terras mogelijk zou kunnen zijn, en dat niet goed was onderzocht door de raad. En 
de “wijzigingbevoegdheid” tot parkeeroverlast kan zorgen, de raad moet daarvoor alsnog 
duidelijkheid geven en aanpassen. 

• Dat de afdeling refereert aan de “Crow” en dat vaststaat de een Café minder plaatsten nodig 
heeft dan restaurant. Het verschil is 4 tot 6 parkeerplaatsen.(in de uiteindelijke uitspraak zijn er 
een paar plandelen vernietigd als gevolg van te kort parkeren). Dat ziet duidelijk niet toe op het 
plandeel “horeca tot en met categorie 3”. 

• De afdeling acht niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van zodanige overlast, waartegen 
niet handhavend opgetreden zou kunnen worden. En dat ook niet aannemelijk is gemaakt dat 
de raad niet “horeca tot en met categorie 3” had mogen toekennen. De afdeling stelt dus dat de 
raad ‘horeca tot en met categorie 3” terecht heeft toegekend! 

• Bij de conclusie: wordt door de afdeling duidelijk gesteld dat de raad wordt opgedragen “de 
gebreke in het bestreden besluit te herstellen”. Dit betreft dus: parkeren voor 
wijzigingsbevoegdheid en onderzoeken overlast terras.  

•  
Bestemmingsplankaart d.d. 11 oktober 2011: 

De bestemmingsplankaart bij Karel de Grotelaan 6 bestaat dus uit 2 plandelen: Een gearceerd gedeelte 
plandeel met aanduiding “horeca tot en met categorie 3” en een plandeel achter het pand “achterterrein” (dat ook 
een apart kadastraal perceel betreft 4904) met de bestemming “Horeca” (zonder aanduiding) ziet er alsvolgt uit: 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Uiteindelijke uitspraak d.d. 21 augustus 2013: 
 
In de uiteindelijk uitspraak d.d. 21 augustus 2013 wordt dus alleen (t.a.v. van Karel de Grotelaan 6) het plandeel 
“Horeca” vernietigd én de wijzigingsbevoegdheid “artikel 9.5 van de planregels”. Duidelijk niet het plandeel 
“horeca tot en met categorie 3”, daarover was namelijk ook geen discussie meer gaande. Discussie ging 
uitsluitend nog over het gestelde in 8.7.2 en 11.4 van de tussenuitspraak. Onderstaand treft u relevante 
printscreens aan uit de uitspraak d.d. 21 augustus 2013: 
 

 
  

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

• De gebreken (en dus de bestreden en de te herstellen plandelen) gingen nog over over plandeel 
“horeca” en “terras” en “wijzigingsbevoegdheid”. Wanneer gesproken wordt over de nieuwe 
ontwikkelingen, wordt er bedoeld terras en wijzigingsbevoegdheid. Immers de afdeling heeft duidelijk 
gemotiveerd dat “horeca tot en met categorie 3” minder parkeerplaatsen nodig heeft dan “Horeca” ook 
wel restaurant genoemd. Met de “nieuwe verkeersaantrekkende ontwikkelingen”  wordt door de 
bewonersvereniging en door de afdeling uitsluitend bedoeld “Horeca” (is gelijk aan restaurant) en 
“terras” (is meer parkeerdruk) en “wijzigingsbevoegdheid” (meer bouwvlak dus meer parkeren). Dus 
niet over de “horeca tot en met categorie 3”. 

• Zoals in punt 8.4 staat weergegeven is alleen de in de tussenuitspraak geconstateerde 
“zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek” onvoldoende om plandeel “Horeca” en 
“wijzigingsbevoegdheid” te herstellen. Het plandeel “horeca tot en met categorie 3” maakt daarvan 
geen onderdeel uit. 

• In punt 9 (conclusie) staat duidelijk weergegeven dat het gegronde beroep van de bewonersvereniging 
uitsluitend betrekking heeft op het gestelde 8.7.2 en 11.4 van de tussen uitspraak, voor zover 
ontvankelijk. De vernietiging strekt natuurlijk ook niet verder dan dat. Het plandeel “horeca tot 
en met categorie 3” is daardoor onherroepelijk geworden! 

 
Termijn verwerking aangeduide onderdelen van de uitspraak: 
 
Verder dient de gemeente binnen vier weken na verzending van de uitspraak, de nader aangeduide onderdelen 
van de uitspraak te verwerken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
In de bijlage treft u een uitdraai aan van die website (per 11 februari 2014), waarmee wordt aangetoond dat de 
aangeduide onderdelen tot op de dag van vandaag niet zijn verwerkt. De raad heeft geen gehoor gegeven aan de 
uitspraak, binnen de gestelde termijn van vier weken. Ook volgens de “RO Standaarden” (zie bijlage) moet 
vanaf 1 juli 2013, alle uitspraken worden vermeld. De raad kan de uitspraak ook niet meer verwerken, omdat de 



raad de opgelegde termijn van 4 weken, waarbinnen dit moest gebeuren) heeft laten verlopen. Ook op de website 
van de gemeente Bergen is niets aangepast! Wij behouden ons alle rechten voor!  
 
Verzoek handhaving van de Bewonersvereniging: 
 
In ons gesprek van gisteren heeft de heer Minkman laten weten dat de Bewonersvereniging recent een verzoek 
tot handhaving, tegen de exploitatie Cha Cha, heeft ingediend bij de gemeente. Zowel de wethouder als de heer 
Minkman lieten weten nog niet precies te weten hoe en wat de gemeente daarover zal besluiten. Wij verzoeken 
en sommeren u dringend om er zo spoedig als mogelijk voor zorg te dragen dat het verzoek tot 
handhaving wordt afgewezen. Wij ontvangen daarvan graag een afschrift. De Raad van State is duidelijk 
geweest het plandeel “horeca tot en met categorie 3” is onherroepelijk! Zoals u weet wordt er op het vernietigde 
plandeel “Horeca” ook wel “achterterrein genoemd momenteel géén terras geëxploiteerd, maar zoals blijkt uit 
bestemmingsplan 1977 is terras al mogelijk. Mede daardoor is de huidige exploitatie niet in strijd met het 
vigerende bestemmingsplan d.d. 11 oktober 2011. 
 
Aansprakelijkheidsstelling Gemeente Bergen: 
 
Uw raad is aantoonbaar verwijtbaar te kort geschoten in ondermeer de behandeling van de tussenuitspraak d.d. 
12 december 2012. De raad heeft toen immers alsnog de kans gehad de gebreken in het bestemmingsplan te 
herstellen, maar heeft dat nagelaten met alle gevolgen van dien. U gemeenteraad heeft zelfs (schriftelijk) aan de 
Bewonersvereniging erkend dat de raad zich helemaal niet meer verder bemoeid heeft met de 
parkeerproblematiek en het onderzoek naar de gevolgen van terras op het achterterrein van de Karel de 
Grotelaan 6. Voor dit kwalijke handelen stellen wij de gemeente Bergen namens de eigenaren van Karel de 
Grotelaan 6 Bergen aansprakelijk voor alle schade die e.e.a. met zich brengt! 
 
Sommatie repareren plandeel “Horeca” en “Wijzigingsbevoegdheid artikel 9.5 van de planregels”: 
 
Op 21 augustus 2013 heeft de afdeling van de Raad van State, de raad opgedragen om binnen vier weken na de 
verzending uitspraak, de aangeduide onderdelen van de uitspraak te verwerken op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De raad heeft deze uitspraak niet opgevolgd en kan dat ook niet meer doen. De termijn van vier weken 
waarbinnen de raad de uitspraak had moeten verwerken is ruimschoots verstreken. Mede gezien de RO 
Standaarden die ook bepaald dat de gemeente verplicht is om vanaf 1 juli 2013 alle uitspraken te tonen. Wij 
houden het erop dat het vastgestelde bestemmingsplan d.d. 11 oktober 2011 ongewijzigd van kracht is en 
blijft. Dus ook het plandeel “Horeca” en “artikel 9.5 van de planregels”. Indien en voor zover nog nodig 
sommeren wij de raad om alsnog binnen 1 maand de vernietigde plandelen alsnog te repareren, zodanig dat het 
parkeren wordt opgelost en de gevolgen van het terras alsnog worden onderbouwd met een geluidsrapport, 
rekeninghoudend dat in het bestemmingsplan uit 1977 terras ook al mogelijk was. 
 
Gaarne zien wij uw schriftelijke bevestiging met daarin de navolgende punten binnen 14 dagen na heden 
tegemoet: 
 

• Bevestiging dat de het verzoek tot handhaving van de Bewonersvereniging wordt afgewezen. 
• Bevestiging van de raad, dat plandeel “horeca tot en met categorie 3” onherroepelijk is geworden. 

 
Hoogachtend,  
Namens F.L. Barones van Hoëvell en A.J. Oldenboom Voor akkoord F.L.  Barones van Hoëvell: 
 
 
NedraLux BV 
A.G.N. van Wonderen 
 
 
 
Bijlage: Uitdraai www.ruimtelijkplannen.nl per 11 februari 2014. Op pagina 3 van de bijlage staan de 

“Ro Standaarden”.  
  
 
 
 
 
 
 

Nedralux B.V. aan de Arcadialaan 24, 1813 KN, te Alkmaar T 072-540 3577  
M 06-53 44 3029 E andre@nedralux.nl 
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