
 

Besluitenlijst 
Deze vergadering kan 
bekeken en beluisterd 
worden via de website van 
de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 
  

Commissie bestemmingsplannen 6 september 2016 

Vastgesteld:  
 
Agendapunt 1: Opening 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
André van der Leij (PvdA),  
Klaas Valkering (CDA); Frits 
David Zeiler, Cor Kraakman 
(GBB); Leon Damink, Ron 
Karels (KL); Cees Roem 
(VVD); Solita Groen-Bruschke 
(GL);  Anja de Ruiter en 
Melvin Wals (D66)  
 
Voorzitter: 
Ineke Braak- van Kasteel 

Collegeleden: 
 
De heer Snabilie  

Griffier  
 
Mevrouw M.G.J. Veeger 

 
 
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht 
 
Spreekrecht 
Een inspreker spreekt in inzake ontwerpbestemmingsplan Chacha. Hij wil weten welke 
bestemming het pand Karel de Grotelaan 6 krijgt. Wordt dit een appartementenhotel of komt er 
een discotheek? Hij is bezig met de verkoop van zijn woning. Als het pand een 
horecabestemming zou krijgen en er een discotheek zou komen dan haken kopers af. Hij pleit 
ervoor dat op korte termijn hierover een beslissing wordt genomen.  
De voorzitter concludeert dat afgesproken wordt dat dit onderwerp in het presidium wordt 
geagendeerd. Hiervoor zal door de raad een agendaverzoek ingediend worden.  
 
 
Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen 
 

• Toezeggingenlijst commissie Bestemmingsplannen:  
De heer Valkering (CDA) pleit ervoor om de toezegging dat het bestemmingsplan 
landelijk gebied zuid gewijzigd kan worden naar aanleiding van de ter inzageprocedure  
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op de toezeggingenlijst wordt opgenomen. Hij zal het geluidsbestand van de 
vergadering waarin dit door wethouder Zeeman wordt toegezegd naar de griffie sturen.  

• Ingekomen stukken:  
De heer Zeiler (GBB) merkt op dat de brief van Vereniging de Negen Nessen d.d.     10 
augustus 2016 inzake vergunningsvrij bouwen niet is opgenomen op de ingekomen 
stukken lijst. Hij pleit ervoor om dit alsnog te doen en het onderwerp vergunningsvrij 
bouwen versus de regels die in bestemmingsplannen zijn opgenomen ter bescherming 
van de leefomgeving in de commissie te bespreken.  
De heer Zeiler (GBB) verwijst naar de nieuwsbrief van het college van 31 augustus 
2016 waarin een toezegging wordt gedaan voor archeologisch onderzoek naar 
aanleiding van het bestemmingsplan Verlengde Zandweg. Hierover is hij tevreden.  
Hij is verontrust over de mededeling inzake ‘t Oude Hof. In de planning staat dat het 
bestemmingsplan het vierde kwartaal 2017 in de raad wordt besproken. Daarvoor dient 
een nieuwe erfpachtovereenkomst met Stichting Blooming te worden opgesteld.  Kan de 
raad (vertrouwelijk) worden geïnformeerd over de inhoud van de 
erfpachtovereenkomst? De portefeuillehouder (PH) zegt toe dat hij op deze vraag 
terugkomt.  

• Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen:  
Geen.  

• Mededelingen commissieleden inzake bestemmingsplannen: 
De heer Roem (VVD) vraagt wat de aanleiding was van het gesprek met het college en 
gedeputeerde Geldhof op 29 augustus 2016, welke procesafspraken er zijn gemaakt en 
waarom men de raad hierover niet heeft geïnformeerd.  
Mevrouw Groen (GroenLinks) verwijst naar de uitspraak van de raad van State van 18 
mei 2016 over Van Speijk en vraagt of die nog binnen de gestelde termijn gerepareerd 
kan worden.  
De portefeuillehouder (PH) zegt toe nog terug te komen op de vraag van mevrouw 
Groen van GL. Hij vraagt de heer Roem (VVD) zijn vraag schriftelijk te stellen zodat die 
ook schriftelijk, of via de nieuwsbrief, beantwoord kan worden. Hij is er geen 
voorstander van om ter vergadering verslag te doen over het gesprek met GS. De heer 
Roem (VVD) is het hiermee niet eens en vraagt nogmaals wat de portee van het 
gesprek was. De portefeuillehouder (PH) antwoordt dat hij niet bij het gesprek aanwezig 
was als vertegenwoordiger van de gemeente. Er werd gesproken over handhaving, 
woninghuisvesting en ruimtelijke ordening. Voor nadere mededelingen over deze 
portefeuilles is afstemming nodig. De heer Roem (VVD) geeft aan dat het hem 
bevreemdt dat de raad hierover niet proactief wordt geïnformeerd. Hij verwacht binnen 
een week een schriftelijke reactie. De heer Zeiler (GBB) is het niet eens met de stelling 
van de portefeuillehouder (PH) dat hij niet bij het gesprek aanwezig was als 
vertegenwoordiger van de gemeente. Hij sluit zich aan bij de vraag van de VVD om als 
raad over de uitkomst van het gesprek geïnformeerd te worden. De heer Valkering 
(CDA) wijst erop dat de raad heeft afgesproken dat het college de termijn van 
beantwoording bepaalt. Ook kunnen er schriftelijke vragen gesteld worden of kan er 
gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. Daarnaast gebeurt het nooit dat er door 
het college onmiddellijk antwoord gegeven moet worden op vragen die tijdens de 
vergaderingen gesteld worden. De portefeuillehouder (PH) wenst nog toe te voegen dat 
hij uiteraard vertegenwoordiger is van de gemeente Bergen, maar dat hij tijdens het 
gesprek met meerdere leden van het college van B&W aanwezig was. De heer Damink 
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(KL) ondersteunt het betoog van de heer Valkering. Hij spreekt zijn waardering uit voor 
de zorgvuldigheid van de portefeuillehouder (PH). Hij pleit ervoor om de schriftelijke 
vraagstelling en beantwoording af te wachten. De voorzitter concludeert dat het aan de 
portefeuillehouder (PH) is om hierop terug te komen.  
 

 
Opmerkingen 
De portefeuillehouder (PH) zegt toe schriftelijk terug te komen op:  
- De vraag van GBB inzake de nieuwe erfpachtovereenkomst met Stichting Blooming;  
- De vraag van GroenLinks of de uitspraak van de raad van State van 18 mei 2016 over Van 
Speijk binnen de gestelde termijn gerepareerd kan worden.  
 
 
Agendapunt 4: Voorstel betreft in te stemmen met voornemen om de percelen Oude 
Heereweg 3Zb, 3Zc, 3Zd en 3Ze in Schoorl te bestemmen tot Natuur 
  
Voorgenomen besluit 
In te stemmen om de percelen Oude Heereweg 3Zb, Oude Heereweg 3Zc, Oude Heereweg 
3Zd en Oude Heereweg 3Ze in Schoorl te bestemmen tot Natuur met voor iedere 
eigenaar/eigenaren persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik en dit te laten 
vertalen in een ontwerpbestemmingsplan. 
 
Afhandeling  in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 29 september 2016  Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen1 
Een inspreekster brengt naar voren dat zij eigenaresse is van het perceel Oude Heereweg 3Zb. 
Zij is geen voorstander van het persoonsgebonden overgangsrecht. Zij wil een beroep doen op 
het gelijkheidsbeginsel. Perceel 3Za wordt wel positief bestemd, terwijl dit voor haar woning 
3Zb niet gebeurt. Zij wil gelijke rechten en behandeling.  
Een inspreker geeft aan dat hij eigenaar is van het perceel Oude Heereweg 3Zd. Hij is geen 
voorstander van het voorstel van het college. Hij suggereert om te kiezen voor een 
uitsterfconstructie en hij verwijst naar een uitspraak van de Raad van State uit 2007.  
Een inspreker verwijst naar zijn e-mail die hij aan de commissieleden heeft gestuurd. Hij is 
eigenaar van het perceel 3Za. Hij is van mening dat het rapport van Houthoff Buruma niet 
correct is omdat het niet op de juiste juridische informatie is gebaseerd. Er kan gelegaliseerd of 
gehandhaafd worden. Hij pleit ervoor om te handhaven en het voorstel aan te houden tot na 
beantwoording van de schriftelijke vragen naar aanleiding van het gesprek tussen de 
wethouder en GS.  
 
Eerste termijn commissie  
De heer Wals (D66) merkt op dat volgens het college het persoonsgebonden overgangsrecht 
recht doet aan alle belangen van betrokkenen. Hij vraagt hoe hij dit moet zien in relatie tot de 
notitie van 26 mei 2015 waarin staat dat het persoonsgebonden overgangsrecht alleen 
toegepast mag worden voor gebruik dat onder het overgangsrecht valt. Verder wenst hij een 
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reactie van het college over de stelling van de inspreker dat er geen volledige informatie-
voorziening aan Houthoff Buruma heeft plaatsgevonden. Hij vindt dat een gang naar de raad 
van state voorkomen moet worden. Tevens wordt door de inspreker een beroep gedaan op het 
gelijkheidsbeginsel. Heeft dit kans van slagen?  
De heer Karels (KL) is geneigd om mee te gaan met het voorstel van het college. Het moet 
echter wel duidelijk zijn wat de (juridische) consequenties zijn van het besluit dat genomen 
wordt. Ook vindt KL dat er naar de geopperde suggesties van de insprekers gekeken moet 
worden. 
Mevrouw Groen (GroenLinks) vindt het een lastige discussie en juridisch wel een belangrijk 
argument dat de woningen er al jaren staan. GL heeft begrip voor de bezwaren van de 
insprekers dat hun standpunt niet goed is gewogen. Er heeft een rechtszaak plaatsgevonden 
waarin is gevraagd om te handhaven. De uitspraak is dat er niet gehandhaafd mocht worden 
omdat er andere mogelijkheden onderzocht moesten worden op zicht op legalisatie. Zij wenst 
hierop een toelichting. 
De heer Valkering (CDA) verwacht dat met het aannemen van het voorstel de gang naar de 
raad van state niet voorkomen kan worden. De vraag is of het voorstel dan stand zal houden. 
Een en ander heeft ook consequenties voor de overige casussen die vandaag nog besproken 
worden. Door Houthoff Buruma wordt aangegeven dat nut en noodzaak voor de woningen niet 
aangetoond kan worden. Waarom lukt dit voor de Smeerlaan wel? Kan de motivering voor het 
kiezen van het overgangsrecht en niet voor de uitsterfregeling verbeterd worden? Heeft overleg 
met de provincie plaatsgevonden over het voorgenomen besluit? Zo ja, wat zijn de uitkomsten 
hiervan? Tenslotte verwijst hij naar punt 4.1.6 van het rapport van Houthoff Buruma waarin 
staat dat zolang het gebruik onder het overgangsrecht valt er geen noodzaak is om 
handhavend op te treden. Hij zou dit punt nader gemotiveerd willen zien.  
De heer Roem (VVD) vraagt aandacht voor het feit dat in het agenderingsraadsvoorstel wordt 
gesproken over een voornemen, terwijl in het dictum van het raadsvoorstel niet gesproken 
wordt over een voornemen. Hij benadrukt dat het dictum en niet de tekst van het agendapunt 
leidend is. Verder geeft hij aan dat de VVD content is met het bestemmen van de percelen tot 
natuur. Het is volgens de VVD, mede vanwege de precedentwerking, vreemd dat er gebruik 
wordt gemaakt van illegale bouwwerken in een natuurgebied en dat dit gedoogd wordt. Volgens 
de VVD moet er gehandhaafd worden. Hierbij zouden de kosten geen afweging moeten zijn. 
Ook verwijst hij naar de structuurvisie landelijk gebied uit 2010 waarin nadrukkelijk gesteld 
wordt dat (illegale) bebouwing in het buitengebied niet is toegestaan. De VVD vindt dat er 
sprake is van een suboptimaal resultaat en dat er moet worden gehandhaafd.  
De heer Van der Leij (PvdA) is van mening dat gelet op alle belangen en de historie het 
voorliggende voorstel de beste oplossing is. Als het gebruik wordt beëindigd wordt er een 
verklaring ondertekend, wordt er opgeruimd en naar de bestemming natuur gebracht.  
De heer Zeiler (GBB) verwacht dat het voorliggende besluit zal sneuvelen bij de raad van state. 
Het woord ‘persoonsgebonden overgangsrecht’ moet uit het voorstel gehaald worden. 
Daarnaast vindt hij dat er bij de persoonlijke gedoogbeschikking gedacht moet worden aan een 
uitsterfconstructie. Hij pleit ervoor om het voorstel terug te nemen en aan te passen.  
 
Eerste termijn college 
De portefeuillehouder (PH) geeft aan dat het college Houthoff Buruma uitgebreid heeft 
geïnformeerd over het gehele dossier. Van onvolledige informatieverstrekking is dan ook geen 
sprake. Houthoff Buruma kan niet aansprakelijk gesteld worden als de raad een besluit neemt. 
Hij vermoedt dat een gang naar de raad van state niet voorkomen kan worden omdat men te 
maken heeft met verschillende belangen. Het college is op de hoogte van het beleid inzake het 
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landelijk gebied waarbij men voortdurend kijkt hoe de natuur in de bestemmingsplannen 
gewaarborgd kan worden. Daarom wordt nu ook voorgesteld om de percelen als natuur te 
bestemmen.  
 
De heer Bek, ambtelijke organisatie, verzorgt de beantwoording van de technische vragen die 
zijn gesteld. Hij verwijst naar de uitspraak van de raad van state uit 2007. Deze uitspraak gaat 
over de vraag als iemand eigenaar is geworden van een bepaald onroerend goed, deze door 
de gemeente aangesproken kan worden om dit onroerend goed weg te halen. Als aangetoond 
kan worden dat het onroerend goed voor 2005 is aangekocht dan kan dat degene niet 
aangerekend worden, waarbij de gemeente dan bestuursdwang moet toepassen. Verder wenst 
hij aan te geven wat het verschil is tussen persoonsgebonden overgangsrecht en de 
uitsterfregeling. Persoonsgebonden overgangsrecht gaat over het gebruik, is gericht op een 
natuurlijke persoon en is niet zaakgebonden. Dit recht kan niet overgaan op iemand anders. Als 
het gebruik wordt gestaakt of degene die erin woont overlijdt dan wordt het gebruik beëindigd 
en niet voortgezet. Dit wordt in het bestemmingsplan vastgelegd. De uitsterfregeling is een 
soort overgangsrecht dat zaakgebonden is, waarbij het gaat om een manier van positief 
bestemmen. Het college heeft gekozen voor een persoonsgebonden overgangsrecht omdat dit 
het meeste recht doet aan alle belangen. In het verleden is niet gekozen voor 
persoonsgebonden overgangsrecht omdat het college van mening was dat er geen ruimtelijke 
bezwaren waren om positief te bestemmen en men meer waarde heeft toegekend aan het 
bouwovergangsrecht.  
De rechtszaak waar GroenLinks op wijst is die van 15 januari 2015 waar is uitgesproken dat de 
gemeente kon afzien van handhaving omdat er concreet zicht op legalisatie was.  
Door GBB wordt gevraagd om twee wijzigingen door te voeren. Een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking wordt gebruikt bij permanente bebouwing van bijvoorbeeld zomerwoningen. 
Het college is van mening dat er wel sprake is van persoonlijk overgangsrecht omdat men die 
wil koppelen aan een natuurlijk persoon.  
Het CDA verwijst naar de situatie op de Smeerlaan. In de voorliggende situatie zijn er voor de 
recreatiewoningen geen bouwvergunningen verleend, terwijl dit voor de bouwwerken in de 
Smeerlaan wel gebeurd is. Het college is bereid om een aantal zaken in het voorstel nader te 
motiveren. Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden met de provincie. Als de gemeenteraad 
het voorgenomen besluit heeft aangenomen zal er een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt 
worden. Dit voorontwerp wil men naar de provincie sturen en die uitslag wil men met de raad 
delen voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.   
D66 heeft gevraagd of er voor een van de insprekers een beroep gedaan kan worden op het 
gelijkheidsbeginsel. In het verleden is er bij de totstandkoming van het bestemmingsplan door 
de gemeente aan de inspreker toegezegd dat er een recreatiewoning zou worden toegewezen 
omdat er een fout was gemaakt in het bestemmingsplan. Op basis hiervan heeft men het 
gelijkheidsbeginsel willen toepassen op de andere vier recreatiewoningen. De raad van state 
heeft bij de andere vier recreatiewoningen echter anders geoordeeld. Tegen de 
recreatiewoning van de inspreker is geen beroep ingesteld waardoor de raad van state hierover 
geen uitspraak heeft gedaan. Als de inspreker een bouwvergunning zou aanvragen dan kan die 
verleend worden.  
 
 
 
Tweede termijn commissie  
De heer Roem (VVD) is van mening dat er tot handhaving overgegaan moet worden omdat er 
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een legitieme grond is voor handhaving. Verder vraagt hij in hoeverre de voorliggende 
constructie kan leiden tot precedentwerking waarbij hij verwijst naar illegale paardenbakken die 
ook in het buitengebied staan. Hij vraagt hoe dit zich verhoudt tot de structuurvisie landelijk 
gebied waarin de verrommeling in het buitengebied wordt tegengegaan. De heer Bek, 
ambtelijke organisatie, antwoordt dat de raad van state het bestemmingsplan voor de percelen 
Oude Heereweg 3Zb tot en met 3Ze heeft vernietigd vanwege strijd met de ruimtelijke 
verordening. Daarom zijn de percelen bestemd als natuur en is er geen sprake van nieuwe 
verstedelijking van het buitengebied. In het kader van handhaving moet een afweging gemaakt 
worden tussen alle belangen en worden de vier scenario’s die aan de raad zijn voorgelegd 
doorlopen. Gezien het feit dat het niet gaat om nieuwe verstedelijking is er geen sprake van 
precedentwerking. De bestemming is natuur met daarbij persoonsgebonden overgangsrecht. 
Als het gebruik gestaakt wordt dan moeten de bouwwerken verwijderd worden. Er wordt nog 
onderzocht of dit gedaan kan worden door handhaving of een private overeenkomst.  
De heer Zeiler (GBB) vindt het nog steeds niet duidelijk wat onder het overgangsrecht wordt 
verstaan. Als er persoonsgebonden overgangsrecht wordt geboden dan dient dit duidelijker 
omschreven te worden omdat het anders juridisch niet houdbaar is. Derhalve dient het voorstel 
aangepast te worden.  
Mevrouw De Ruiter (D66) vraagt in hoeverre er sprake is van twee besluiten en of het 
raadsbesluit gesplitst kan worden. Enerzijds wordt dan besloten om de percelen de 
bestemming natuur te geven en anderzijds om in het vervolg in te gaan op het verzoek tot 
handhaving.  
De heer Valkering (CDA) pleit nogmaals voor een nadere motivering van punt 4.1.6 van het 
rapport van Houthoff Buruma. Daarnaast pleit hij ervoor om een duidelijker onderscheid te 
maken tussen de termen persoonlijke gedoogbeschikking en persoonsgebonden 
overgangsrecht en deze helder te omschrijven. Tenslotte wil hij weten of de structuurvisie 
landelijk gebied uit 2010 van toepassing is op de percelen.  
Mevrouw Groen (GroenLinks) wil het voorstel nog eens in haar fractie bespreken. 
De heer Wals (D66) sluit zich aan bij de wens om het voorstel in de fractie te bespreken. 
De heer Van der Leij (PvdA) wenst nog in te gaan op het voorbeeld van de paardenbakken 
waarnaar de VVD verwijst en het pleidooi voor handhaving. Hij pleit ervoor om hierover op een 
ander moment nader te spreken.  
 
Tweede termijn college  
De heer Bek (ambtelijke organisatie) merkt op dat het figuur persoonsgebonden 
overgangsrecht aangestuurd wordt door het besluit ruimtelijke ordening. Als aan legale of 
illegale bouwwerken een andere bestemming wordt gegeven dan komen die onder het 
overgangsrecht te vallen. De bepalingen in het bestemmingsplan geven dan aan wat dit waard 
is. Illegale bouwwerken kunnen nooit gelegaliseerd worden. Op basis van het oude 
bestemmingsplan duingebied 1972 is het gebruik legaal gestart omdat het de bestemming 
recreatiewoning/zomerwoning had in het bestemmingsplan uit 1953. Daarna is het de 
bestemming natuur geworden en wordt het onder het overgangsrecht geschaard. De 
overgangsrechtelijke bepalingen van het bestemmingsplan zeggen niet dat het illegaal gebruik 
van het overgangsrecht wordt uitgesloten. Daardoor wordt het gebruik gelegaliseerd, maar het 
bouwen blijft illegaal. De heer Roem (VVD) merkt op dat de raad van state in de laatste 
uitspraak over de Heereweg heeft aangegeven dat er ook behoefte is aan rechtszekerheid. Op 
dit moment wordt een suboptimale oplossing geboden waarbij nog steeds niet duidelijk is wat 
de precedentwerking inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn. Hij pleit ervoor om het voorstel 
terug te nemen.  
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Conclusie voorzitter  
De voorzitter concludeert dat het voorstel als B-stuk geagendeerd zal worden voor de 
raadsvergadering van 29 september 2016. Door de fractie van de GBB is aangekondigd om het 
voorstel te amenderen. Het college heeft toegezegd nog een aantal punten nader te motiveren.  
1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 5: Voorstel betreft het gewijzigd Bestemmingsplan 1e herziening Schoorl, 
kernen en buurtschappen vast te stellen 
  
Voorgenomen besluit 
1. het raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan 1e Herziening Schoorl, kernen 

en buurtschappen d.d. 25 juni 2015 te herzien en het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen conform het reparatiebesluit 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen (bijlage 
1) 

2. Het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en belanghebbenden in 
de gelegenheid te stellen tegen de in het reparatiebesluit genoemde wijzigingen beroep in te 
stellen. 

 
Afhandeling  in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 29 september 2016  Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 
Naar aanleiding van een verzoek van de heer Valkering zegt de portefeuillehouder toe de 
motivatie aan te passen.  
1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 6: Voorstel betreft de 3e herziening bestemmingsplan Schoorl, kernen en 
buurtschappen vast te stellen 
  
Voorgenomen besluit 
het bestemmingsplan 3e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen (bijlage 1), vast te 
stellen op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
 
Afhandeling  in de commissie 
Naar de Raad d.d.:   Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen3 
De behandeling van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloop van de ARC van 13 
september 2016. 
1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Agendapunt 7: Voorstel betreft het bestemmingsplan Omloop 22 Schoorl vast te stellen 
  
Voorgenomen besluit 
het bestemmingsplan Omloop 22 Schoorl (NL.IMRO.0373.BPG04010Omloop22-C001) vast te 
stellen. 
 
Afhandeling  in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 29 september 2016  Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen4 
|Geen 
1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 8: Voorstel betreft het bestemmingsplan Parkhotel Bergen (NH) vast te 
stellen 
  
Voorgenomen besluit 
Het bestemmingsplan Parkhotel Bergen (NH) (bijlage I) vast te stellen op basis van artikel 3.1 
en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
 
Afhandeling  in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 29 september 2016  Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen5 
Een inspreker spreekt namens de Koninklijke Horeca Nederland. De leden van de Koninklijke 
Horeca Nederland zien het Parkhotel als een welkome toevoeging in Bergen. Hij verwacht dat 
het hotel een ander publiek naar Bergen zal halen. Ook is hij content dat er gekeken is naar de 
parkeerfaciliteit en dat die uitgebreid wordt.  
 
Eerste termijn commissie  
De heer Zeiler (GBB) meldt dat hij content is met de plannen die gepresenteerd zijn. In het 
trottoir van de Stationsstraat voor het Parkhotel loopt een watergang van het 
Hoogheemraadschap. Het bevreemdt hem dat het Hoogheemraadschap hierover niet is 
geraadpleegd. Verder vindt hij dat het gebouw wel erg volumineus wordt. Hij verwijst hiervoor 
naar de flat die gebouwd is op de locatie van het Texacotankstation (Hema) waar uitgebreid 
onderzoek is gedaan naar de schaduwwerking en de bezonning van de achtergelegen 
percelen. Dit aspect mist hij in het voorstel. Derhalve vraagt zijn fractie zich af of de 
hoogtenorm wel verantwoord is ten opzichte van de buurt. De linkerzijde van het hotel wordt 
erg dicht gebouwd. Hij pleit voor een meer soepele overgang mede in verband met de 
achtergelegen terreinen.  
De heer Roem (VVD) meldt dat de VVD het een uitstekend plan vindt dat een verrijking van 
Bergen zal zijn.  
Mevrouw De Ruiter (D66) ziet het plan als een grote toegevoegde waarde voor het centrum van 
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Bergen. Volgens haar is er wel nagedacht over de schaduwwerking en verwacht zij niet dat dit 
een obstakel zal zijn.  
De heer Van der Leij (PvdA) ondersteunt de opmerking van de GBB inzake de hoogte, de 
massaliteit en de dichte gevel die ontstaat. Hij pleit ervoor dat de architect hier nog eens naar 
kijkt. Ook wil hij ervoor waken dat de kwaliteit van deze beeldbepalende locatie wordt 
gewaarborgd en in de toekomst niet nog meer volumineuze bouwwerken toe te staan.  
De heer Damink (KL) meldt dat KL content is met het ontwerp. KL maakt zich in kleine mate 
zorgen over het aspect van de massaliteit en vraagt of de architect nog een keer hiernaar kan 
kijken.   
Mevrouw Groen (GroenLinks) vraagt hoe het zit met de goothoogten. Dit mede omdat het 
oostelijk deel nog ontwikkeld wordt. Er zou daar detailhandel kunnen worden toegestaan. Dit 
leidt tot minder massaliteit. Als daar detailhandel wordt toegestaan, blijft de ventvergunning 
voor de viskar dan nog wel gehandhaafd?   
 
Eerste termijn college 
De portefeuillehouder (PH) licht toe dat het Hoogheemraadschap een positief advies heeft 
gegeven over het plan, maar dat de watergang hierin niet wordt genoemd. Hij zegt toe dat hij dit 
bij het Hoogheemraadschap nog eens zal navragen. Verder meldt hij dat er een 
schaduwrapport beschikbaar is. Hij zal dit rapport bij de architect opvragen en naar de 
commissie sturen. Wat betreft de massaliteit meldt hij dat het plan in samenspraak met het Q-
team is beoordeeld en aangepast. Inmiddels is er voor het hotel een omgevingsvergunning 
aangevraagd waarin nok- en goothoogten staan. Er is getracht om zoveel mogelijk 
gedifferentieerd te bouwen om een massale wand te voorkomen. Hij zal het conceptplan dat is 
ingediend voor de omgevingsvergunning naar de commissie sturen. De standplaats voor de 
viskar blijft bestaan. Hiervoor is een ventvergunning afgegeven. Het is echter ook mogelijk dat 
gebruik gemaakt wordt van de plint waar detailhandel mogelijk is. De heer Zeiler (GBB) wijst 
erop dat in het voorliggende voorstel voor het gehele perceel de bestemming horeca van 
toepassing is. Hij vraagt hoe hij dit moet zien met de mogelijkheid tot vestiging van 
detailhandel. De portefeuillehouder (PH) antwoordt dat op het perceel de horecabestemming 
van toepassing is met een aangewezen strook waar detailhandel kan plaatsvinden. Dit staat 
ook aangegeven op de plankaart.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als A-stuk in de raadsvergadering van 29 september 
wordt geagendeerd.  
1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 9: Voorstel betreft het bestemmingsplan Partiële herziening buitengebied 
Herenweg 288b Egmond aan den Hoef vast te stellen 
  
Voorgenomen besluit 
Het bestemmingsplan "Partiële herziening Buitengebied Herenweg 288b- Egmond a/d Hoef" 
(bijlage I) vast te stellen op basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) 
 
Afhandeling  in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 29 september 2016  Hamerstuk  Bespreekstuk 
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Opmerkingen6 
Geen. 
1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
Bergen, 6 september 2016 
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