
 

 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 11 december 2014 
Naam opsteller : Rienk van der Meer 
Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer 
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD140196 
 
Onderwerp: intrekken besluit bestemmingsplan fietspad 't Woud 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Intrekken van het besluit van 6 maart 2014 voor wat betreft de vaststelling 

van het bestemmingsplan ‘Fietspad Alkmaar – ’t Woud’ (imrocode 
NL.IMRO.0373.BPG09004fietspadAW-B001). 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het voorstel gaat over de aangenomen motie van de gemeenteraad (d.d. 25 september 
2014) om het project fietspad Alkmaar - ’t Woud te beëindigen en in het verlengde daarvan 
het intrekken van het besluit van 6 maart 2014 voor wat betreft de vaststelling van het 
bestemmingsplan ”Fietspad Alkmaar - ’t Woud”  (imrocode 
NL.IMRO.0373.BPG09004fietspadAW-B001).  
 
Op 6 maart 2014 is het bestemmingsplan “Fietspad Alkmaar - ’t Woud” door u vastgesteld. 
Er is door een partij beroep ingediend tegen het besluit van vaststelling. Dit beroep wordt 
volgens planning op 22 januari 2015 behandeld door de Raad van State. 
Op 25 september 2014 heeft u een motie aangenomen om het project fietspad Alkmaar - ’t 
Woud te beëindigen en tijdens de begrotingsvergadering van 30 oktober 2014 heeft u 
besloten om de beschikbare middelen voor het project af te ramen. Met deze besluiten is de 
economische haalbaarheid onder het bestemmingsplan weggevallen. Het is daarmee 
onmogelijk geworden om het bestemmingsplan voor de Raad van State te verdedigen. 
Feitelijk is behandeling van het beroep op 22 januari 2015 nu zinloos. Om behandeling van 
het beroep te voorkomen, is het formeel noodzakelijk dat de gemeenteraad het besluit van 6 
maart 2014 intrekt voor wat betreft de vaststelling van dit bestemmingsplan, waardoor de 
Raad van State het onderwerp van de agenda kan halen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Het betreffende besluit van 6 maart 2014 wordt ingetrokken. Deze hoeft vervolgens ook niet 
meer te worden verdedigd tegenover de Raad van State. Daarmee komt een basis te 
vervallen voor het ontwikkelen van fietspad Alkmaar - ’t Woud. 
 
Voorliggend voorstel gaat niet in op de financiële consequenties (aframen van budgetten, 
eventuele claims van derden, etc.) en te nemen vervolgstappen om alle stakeholders formeel 
op de hoogte te stellen van het besluit om fietspad Alkmaar - ’t Woud te beëindigen.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
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 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Gemeente Bergen is, samen met gemeente Alkmaar, initiator van het project geweest. Ook 
provincie Noord-Holland is, als subsidieverlener, nauw betrokken geweest bij het initiatief.  
 
Naast bovengenoemde stakeholders zijn er diverse externe partijen, met name 
grondeigenaren, betrokken geweest bij de planvorming. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Rond dit project is nauw samengewerkt met gemeente Alkmaar. Ook provincie Noord-
Holland is intensief betrokken geweest bij de planvorming. 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
n.v.t. 
 
Externe communicatie:  
n.v.t. op voorliggend besluit. 
 
In een later stadium zal richting externe betrokken partijen gecommuniceerd moeten worden 
over het besluit om het project te beëindigen. Voorliggend voorstel beperkt zich echter tot het 
intrekken van het betreffende besluit van 6 maart 2014.  
 
Extern overleg gevoerd met:  
n.v.t. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Een andere oplossing is om het besluit niet in te trekken en bij de Raad van State te laten 
behandelen. Feitelijk is behandeling van het beroep op 22 januari 2015 echter zinloos, nu de 
economische haalbaarheid van het project is komen te vervallen. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Het besluit kan direct worden uitgevoerd. De vervolgstap is het besluit voor te leggen bij de 
Raad van State met het verzoek om het bestemmingsplan niet te behandelen. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Voorliggend voorstel beperkt zich tot het intrekken van betreffende besluit van 6 maart 2014. 
Hiermee zijn geen middelen gemoeid. 
 
Voor het project fietspad Alkmaar – ’t Woud zelf zijn reeds kosten gemaakt. Bij de 
jaarrekening 2014 zullen wij deze kosten afboeken. 
 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
 
Een substantieel deel van de kosten zou door provincie Noord-Holland worden 
gesubsidieerd. Het beëindigen van het project leidt er toe dat deze subsidies komen te 
vervallen. 
 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): 

 
Het betreft beëindiging van een project, het gevolg hiervan is dat toegezegde subsidies niet 
worden uitgekeerd. 
 
Het risico bestaat dat samenwerkingspartners en betrokken stakeholders een schadeclaim 
indienen naar aanleiding van het raadsbesluit om het project “Fietspad ’t Woud” te 
beëindigen (d.d. 25 september 2014). Voorliggend voorstel betreft slechts een 
uitvoeringsmaatregel van dit betreffende raadsbesluit en kent dus geen directe relatie met 
het risico op schadeclaims. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met het besluit is het niet noodzakelijk om het bestemmingsplan te verdedigen bij de Raad 
van State. Tevens komt met het besluit een basis te vervallen voor het ontwikkelen van 
fietspad ’t Woud – Alkmaar.  
 
Bijlagen:  
 

1. Raadsbesluit intrekken besluit bestemmingsplan “Fietspad Alkmaar - ’t Woud”  
 
 
Bergen, 25 november 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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