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1 Inleiding 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen NH hebben op 10 februari 2016 
bekend gemaakt dat zij het voornemen hebben, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pinbox op het parkeerterrein Bremakker / 
Heereweg in Groet.  
 
De aanvraag is toegestuurd aan de overlegpartners en deze zijn in de gelegenheid gesteld 
om een reactie te geven. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit en de daarbij behorende 
stukken vanaf donderdag 11 februari 2016 gedurende zes weken ter visie gelegen op het 
gemeentehuis. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend binnen de termijn.  
 
In deze nota wordt een samenvatting gegeven van de zienswijzen en daarna volgt de 
beantwoording. Tevens is per zienswijze aangegeven of deze leidt tot aanpassing van het 
plan. 
 
2 Vooroverlegreacties 
In het kader van het artikel 3.1.1 Bro vooroverleg is het plan naar diverse overlegpartners 
toegestuurd met het verzoek om een reactie te geven. Er zijn reacties gekomen van de 
provincie Noord-Holland en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Zie bijlage 1. 

De provincie geeft aan dat het voorontwerp omgevingsvergunning geen aanleiding geeft tot 
het maken van opmerkingen. De Veiligheidsregio concludeert dat er geen sprake is van 
(toenemende) relevante risico’s ten aanzien van externe veiligheid. 

3 Indieners zienswijzen 
Er zijn 5 zienswijzen ingediend: 

A mr. drs. L.T. van Eijck van Heslinga namens indiener A    
B Indiener B    C Indiener C    D Gasunie Transport Services B.V. Postbus 181 9700 AD Groningen 
E Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250 1700 AG Heerhugowaard 
 
 
A. mr. drs. L.T. van Eijck van Heslinga namens indiener A 
Samenvatting 
1. Indiener geeft aan dat de locatie van de nieuwe parkeerplaats ongeschikt is. Ter plaatse 

loopt een wel die ervoor zorgt dat de grond continu verzakt. Dit is dan ook geen 
(blijvende) oplossing. 

2. Er zit een verschil in maatvoering op de tekeningen 
3. De maatvoering van de luifel en de zijwand ontbreekt op de tekeningen. Aan een pinbox 

kunnen geen vergunningsvrije elementen worden toegevoegd. 
4. Indiener vraagt zich af of een pinbox voor een bankinstelling moet worden beschouwd als 

vallend binnen de bestemming Verkeer. 
Indiener acht het plaatsen van een pinbox op deze locatie in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening om de volgende redenen: 
5. Indiener vindt de geringe hoogteafwijking niet aanvaardbaar en geeft aan dat uit het 

maatschappelijk belang geen ruimtelijk relevant belang kan worden afgeleid. 
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6. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er diverse locaties zouden zijn onderzocht. Het 
is vereist dat inzichtelijk wordt gemaakt welke locaties dit zijn en waarom ze zijn 
afgevallen. 

7. Het is onduidelijk waar de randvoorwaarden van de Rabobank en de gemeente vandaan 
komen. 

8. De gemeente hecht geen waarde aan de veiligheid van derden en externe veiligheid is in 
het geheel niet onderzocht. De belangen van omwonenden zijn niet in de besluitvorming 
betrokken. 

9. Indiener betwist dat er algemene consensus is dat er een 24 uurs pinvoorziening in Groet 
moet blijven. Ten onrechte is niet in het onderzoek betrokken of de bestaande locatie 
gehandhaafd kon blijven of locaties waar niet 24 uur per dag kan worden gepind 
(inpandige voorziening) ook aanvaardbaar zijn. 

10. De pinbox voorziet niet in een bestaande behoefte, de pinvoorziening bij de 
middenstanders is toereikend. 

11. De koopovereenkomst bedingt een openbare bestemming en een beplantingsplan voor 
het gebied. 

12. De financiële uitvoerbaarheid van het plan is in het geding nu de eventuele planschade 
voor rekening van de gemeente komt. 

13. Het belang van indiener is niet meegenomen in de belangenafweging. Het gaat om het 
belang van het behoud van het vrije uitzicht vanuit de woning i.p.v. een bouwwerk direct 
op de eerste parkeerplaats die zich tegenover de woning bevindt. 

14. Er wordt met de komst van de pinbox een extra parkeerbehoefte gecreëerd voor het 
parkeerterrein. 

 
Beantwoording  
1. Bij de realisatie van de parkeerplaats zal, indien nodig, rekening worden gehouden met 

mogelijk opwellend water, bijvoorbeeld door een drain aan te leggen. 
2. De technische beschrijving gaat uit van een container zonder gevelbeplating (2,991 x 

2,438 x 2,591). Op de plattegrondtekening (B03b) en de doorsnedetekening (D01b) 
staan ook de maten van de gevelbekleding (rondom 0,134m dik en 0,183 boven de 
container). 

3. De luifel en de zijwand zijn wel degelijk van maatvoering voorzien (zie blad B03b, C02b 
en C04b) en zijn ook meegenomen in de beoordeling. 

4. De pinbox wordt door de commissie van advies voor de bezwaarschriften als niet 
passend binnen de bestemming Verkeer gezien. Dat is ook de reden dat er besloten is 
om de procedure op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo te starten en 
daarmee af te wijken van het bestemmingsplan. 

5. De hoogtemaat van de pinbox wordt acceptabel geacht omdat het bouwwerk 28 cm 
hoger is dan de toegestane 2,50m voor nutsvoorzieningen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde binnen de bestemming Verkeer in het bestemmingsplan. Deze 
overschrijding is zo minimaal dat daartegen geen overwegende ruimtelijke bezwaren zijn. 
Het belang voor Rabobank om overal dezelfde pinboxen  te hanteren die voldoen aan de 
daaraan gestelde veiligheidseisen weegt zwaarder dan het ruimtelijk belang om een 
hoogte van 2,50m aan te houden. Optisch gezien is het hoogteverschil van 28cm 
namelijk verwaarloosbaar.  

6. Bij een aanvraag omgevingsvergunning moet er worden beslist op de aanvraag. Het 
bouwplan moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Onderhavige aanvraag 
voldoet hieraan. Onderzoek naar alternatieven is niet vereist. Dit betekent overigens niet 
dat in het voortraject alternatieve locaties niet zijn onderzocht. Er zijn diverse locaties 
verkend en nader onderzocht. Gekeken is welke locatie voldoet aan de eisen die de 
gemeente stelt en de eisen die de Rabobank stelt. Deze eisen staan beschreven in 
paragraaf 6.2 van de ruimtelijke onderbouwing. De locatie waar nu een aanvraag voor is 
ingediend is de enige locatie die aan alle eisen voldoet. 

7. De randvoorwaarden van de gemeente zijn randvoorwaarden die in zijn algemeenheid 
aan de orde komen bij de ruimtelijke beoordeling van een plan. Deze eisen zijn dus in het 
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voortraject meegenomen bij het zoeken naar een passende locatie voor de pinbox. De 
Rabobank hanteert richtlijnen welke intern beleid zijn van de bank.  

8. De gemeente hecht wel degelijk waarde aan de veiligheid van mensen, dat is juist ook de 
reden dat er medewerking wordt verleend aan het verplaatsen van de geldautomaat in 
Groet. Een inpandige geldautomaat waar naast of boven wordt gewoond voldoet niet 
meer aan de veiligheidseisen en is voor de Rabobank reden geweest om de voorziening 
te sluiten. Daarom is er ook het verzoek voor een alternatief, de losstaande 
pinvoorziening. De Rabobank geeft aan dat de pinbox voor omwonenden een veilige 
voorziening is en dat veiligheid bij hen hoog in het vaandel staat. In de ruimtelijke 
onderbouwing is blijk gegeven van voldoende afstand tot de omliggende woningen. Het 
belang van de omwonenden is wel degelijk meegenomen in de belangenafweging. De 
vrees voor een mogelijke plofkraak is alleen geen reden om de vergunning te weigeren.  
Overigens is de Veiligheidsregio om advies gevraagd (zie bijlage 1) waar het gaat om 
externe veiligheid. Het gaat hierbij om andere aspecten dan indiener bedoelt, namelijk 
dat er geen risicovolle (Bevi) objecten in de buurt zijn of vervoer van gevaarlijke stoffen 
en buisleidingen. De Veiligheidsregio concludeert dat er geen (toenemende) relevante 
risico’s zijn ten aanzien van externe veiligheid. Er is geen sprake van een 
plaatsgebonden risicocontour en ook het groepsrisico speelt geen rol. Het advies van de 
Veiligheidsregio geeft geen aanleiding tot verder onderzoek. 

9. De Rabobank wil dezelfde dienstverlening blijven bieden als de gemeenschap van Groet 
thans gewend is, namelijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week de mogelijkheid tot 
geldopname. Deze wens is ook nadrukkelijk geuit door de Middenstandsvereniging 
Groet-Schoorldam-Catrijp en de Dorpsvereniging Groet. Dit is één van de redenen dat de 
Rabobank een losstaande pinbox heeft aangevraagd. De (inmiddels niet meer) 
bestaande locatie is wegens veiligheidsredenen door de Rabobank gesloten. De 
voorzieningen die nu zijn getroffen met een aantal middenstanders in Groet zijn een 
tijdelijke overbruggingsmaatregel in afwachting van de besluitvorming over deze 
aanvraag omgevingsvergunning. Het aanhouden van de tijdelijke voorziening is voor de 
Rabobank in het kader van beveiliging en veiligheid geen duurzame oplossing. 

10. Zie het antwoord  onder punt 9. 
11. In een privaatrechtelijke overeenkomst kan geen openbare bestemming in een 

publiekrechtelijk bestemmingsplan worden bedongen. Het kan slechts worden gezien als 
een voornemen van het gebruik van de gronden door de koper. Dit betekent dat het 
gebruik in de toekomst ook anders kan worden of dat er inrichtingselementen aan de 
openbare ruimte worden toegevoegd. De bestemming Verkeer wijzigt niet en ook de 
eigenaar van de gronden niet, dit blijft de gemeente. Uit de artikelen 4, 5 en 6 van de 
overeenkomst blijkt geen beplantingsplan te zijn bedongen. De overeenkomst staat de 
uitvoering van het plan niet in de weg. 

12. De eventuele planschade staat de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg. 
13. Indiener wil graag zijn vrije uitzicht behouden. Het feit dat er een parkeerterrein is 

gerealiseerd betekent niet dat indiener ervan uit mag gaan dat geen andere 
ontwikkelingen binnen de kaders van het bestemmingsplan kunnen plaatsvinden. Op 
grond van het bestemmingsplan zijn nutsvoorzieningen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde van 2,50m hoog reeds toegestaan. Bovendien heeft niemand in Nederland recht 
op een blijvend vrij uitzicht, zo blijkt uit vaste jurisprudentie. Het vervallen van vrij uitzicht 
wordt in beginsel tot het normale maatschappelijke risico gerekend. 

14. Er is geen sprake van een extra parkeerbehoefte aangezien het gaat om de verplaatsing 
van een bestaande functie. In de zeer nabije omgeving (hemelsbreed zo’n 45m van het 
parkeerterrein) was al een pinautomaat aanwezig en deze vervalt. Ook bij deze 
pinautomaat maakte het parkeerterrein Bremakker / Heereweg al deel uit van het 
zoekgebied voor een parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, deze situatie 
verandert niet. Veel bezoekers zullen hun al geplande bezoek aan de winkels en 
restaurants combineren met het pinnen. En bezoekers die alleen komen pinnen zullen 
slechts kort parkeren. 
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De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 
 
 
B. Indiener B 
Samenvatting 
1. Indiener is content met de aanpassing ten opzichte van de vorige tekening, waardoor er 

meer wegbreedte overblijft als de geldwagen naast de pinbox staat. 
2. Indiener vraagt voorzieningen te treffen om schade aan zijn eigendommen te voorkomen 

en een afscheiding ten behoeve van de privacy. Dit omdat de invalidenparkeerplaats is 
verplaatst en indiener vreest hoe het parkeren door invaliden kan verlopen. 

3. Het extra parkeervak kan niet volwaardig worden gebruikt door de beperking bij het 
uitrijden.  

Beantwoording 
1. Waarvan akte. 
2. Er is geen reden om aan te nemen dat eigendommen worden beschadigd gelet op de 

afstand tot het perceel van de indiener en het tussenliggende plantsoen. In de huidige 
situatie was er ook al een parkeerplaats op deze plek. Er is dus geen sprake van een 
andere situatie die het verzoek om een afscheiding ten behoeve van de privacy 
rechtvaardigt.  

3. De straat wordt verlengd waardoor het mogelijk is in en uit het parkeervak te rijden. Het is 
een doodlopend stukje straat waardoor het parkeren niet wordt belemmerd door 
voorbijgaand verkeer, maar er moet slechts rekening worden gehouden met andere 
parkeerders en voetgangers. Voor het inrichten van parkeerterreinen hanteren wij CROW 
richtlijnen en daar voldoet de nieuwe parkeerplaats aan. 

 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 
 
 
C. Indiener C 
Samenvatting 
1. Door verplaatsing van de pinbox in oostelijke richting is goed zicht bij het uitrijden van het 

parkeerterrein gerealiseerd.  
2. Indieners doen een voorstel hoe de beeldbepalende boom beter beschermd kan worden. 

Het beeldbepalende karakter van de boom is dermate belangrijk dat dit opgenomen dient 
te worden in de uitdrukkelijke voorwaarden van het ontwerpbesluit. 

3. Het plaatsen van de huisvuilcontainers op de parkeerplaats naast de pinbox wordt 
afgeraden. De parkeerplaats is ’s morgens vaak bezet, het past niet, en de containers 
worden door sommigen pas ’s avonds opgehaald. 

4. Indieners vrezen met de hoogtemaat van de pinbox precedentwerking waardoor 
ongewenste ontwikkelingen kunnen ontstaan. 

5. Indieners vinden het kleurgebruik van de aangevraagde pinbox niet passend in een 
groene omgeving als de Bremakker en het is onduidelijk waarom de Adviescommissie 
voor ruimtelijke kwaliteit hiermee akkoord is gegaan. 

6. De Bremakker zal hinder ondervinden door het gebrek aan parkeerplaatsen in de nabije 
omgeving. Daarom wordt gepleit voor plaatsing van de pinbox achter de postbus op de 
Meeuwenlaan. 

7. Indieners constateren dat het jammer is van het tijdsverlies en de kosten die met de 
voorgestelde herziening gepaard zijn gegaan. 

Beantwoording 
1. Waarvan akte.  
2. Het behouden van bestaande bomen is één van de uitgangspunten geweest bij het 

zoeken naar een locatie voor de pinbox. De boom blijft behouden. De gemeente heeft er 
voor gekozen om de ruimte voor de pinbox in te richten als een pleintje met een bankje 
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nabij de boom. Bij het ontwerp van de inrichting is de groendeskundige van onze 
gemeente geraadpleegd. Er is rekening gehouden met het wortelstelsel en daarom is de 
positie van de pinbox bepaald zoals deze nu is, met voldoende afstand tot de boom. 
Rondom de boom wordt ruimte vrijgelaten van bestrating. De wortels van de boom 
worden beschermd middels een boomkrans hetgeen voldoende water en lucht voor de 
boom mogelijk maakt. Door deze maatregelen, welke zijn opgenomen in het 
inrichtingsplan, wordt de boom voldoende beschermd. 

3. De huidige opstelplaats van de huisvuilcontainers kan niet gehandhaafd worden. De 
pinbox moet altijd bevoorraad kunnen worden en dus bereikbaar zijn voor de geldwagen. 
Het gaat om het opstellen van maximaal 15 huisvuilcontainers op één dag in de week. Er 
is gekeken naar de meest geschikte alternatieve plek voor de omwonenden. De 
parkeerplaats naast de pinbox wordt als meest geschikt gezien. Op de parkeerplaats is 
voldoende ruimte voor 15 containers. HVC (huisvuilophaler) heeft aangegeven geen 
probleem te hebben met de voorgestelde locatie. De vuilnisauto staat stil op de 
Heereweg en rijdt niet de Bremakker op omdat deze straat doodlopend is voor 
autoverkeer. Het keren van de vuilnisauto, wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, 
wordt hiermee voorkomen. De containers worden door de inzamelaars naar de 
vuilnisauto gereden. Deze plek is op korte afstand van de stilstaande vuilnisauto, beperkt 
de breedte van de weg (Bremakker) niet en de containers worden uit het zicht van de 
bewoners aan de zijde van de Bremakker opgesteld. De parkeerplaats wordt gemarkeerd 
met een huisvuil symbooltegel en met een tekst als ‘niet parkeren op huisvuildag’. Het 
aanwijzen van een opstelplaats is aan de gemeente en het verlies van één parkeerplaats 
op één dag in de week is meegenomen in de afweging. 

4. Het plaatsen van een pinbox in de kern Groet is een unieke situatie. Wij verwachten geen 
precedentwerking en verwachten ook niet dat er meer vergelijkbare aanvragen voor deze 
kern zullen volgen. 

5. De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen heeft op 9 februari 2015 het 
bouwplan beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota en 
voldoet, naar de mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben 
geen redenen om van dit advies af te wijken, aangezien de locatie een binnenstedelijke 
centrum locatie is. 

6. Er is geen sprake van een extra parkeerbehoefte aangezien het gaat om de verplaatsing 
van een bestaande functie. In de zeer nabije omgeving (hemelsbreed zo’n 45m van het 
parkeerterrein) was al een pinautomaat aanwezig en deze vervalt. Ook bij deze 
pinautomaat maakte het parkeerterrein Bremakker / Heereweg al deel uit van het 
zoekgebied voor een parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, deze situatie 
verandert niet. Veel bezoekers zullen hun al geplande bezoek aan de winkels en 
restaurants combineren met het pinnen. En bezoekers die alleen komen pinnen zullen 
slechts kort parkeren. 
Voorafgaand aan deze vergunningsaanvraag zijn meerdere locaties de revue 
gepasseerd, waaronder ook de locatie Meeuwenlaan die door indieners wordt 
voorgesteld. Een pinbox op deze locatie viel af, omdat dit ten koste zou gaan van 3 
parkeerplaatsen en omdat een pinbox op die locatie niet voldoet aan de veiligheidseisen 
die de Rabobank daaraan stelt. Deze locatie is geen oplossing voor het door indieners 
gestelde parkeerprobleem. 

7. Waarvan akte. 
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 
 
D. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard 
Samenvatting 
De belangen van het Hoogheemraadschap  worden niet geraakt als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkeling. Om die reden stemt het hoogheemraadschap in met de realisatie 
van de pinbox van de Rabobank.  

 6 
 
 

 



Beantwoording 
Waarvan akte.  
 
E. Gasunie Transport Services B.V., Groningen 
Samenvatting 
Indiener concludeert dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van hun dichtst bij 
gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere 
planontwikkeling.  

Beantwoording 
Waarvan akte.  
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