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1 INLEIDING  

 

 

Door de Rabobank Noord-Kennemerland is een plan ontwikkeld voor het plaatsen van een 

geldautomaat in Groet op een parkeerterreintje op de hoek van de Heereweg en de 

Bremakker. Het gaat hierbij om de verplaatsing van de pinvoorziening die was 

ondergebracht in een pand op de hoek van de Heereweg en de Meeuwenlaan. Op die plek 

kan niet meer aan de huidige veiligheidseisen worden voldaan en is daarom gesloten. 

 

Het ontwikkelde plan is in strijd met het ter plaatse vigerende ‘bestemmingsplan Schoorl-

kernen en buurtschappen 2009’.  

De gemeente heeft aangegeven aan het plan medewerking te willen verlenen. De gemeente 

kiest er voor om de wijziging te realiseren door het voeren van een uitgebreide WABO 

procedure.  

Dat betekent dat samen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning een ruimtelijke 

onderbouwing moet worden aangeleverd. 

Daartoe dient dit rapport  
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2  BESTAANDE SITUATIE  

 

Het parkeerterreintje waarop de geldautomaat is geprojecteerd, ligt aan de Heereweg in het 

hart van Groet en in de directe nabijheid van enkele voorzieningen.  

 

 
Afb. 1 situering 

Het parkeerterrein telt 12 parkeerplaatsen waarvan één plaats voor invaliden.   

Het parkeerterrein wordt aan de noordzijde begrensd door de Heerenweg. Aan de westzijde 

bevindt zich een vrijstaande woning in de vorm van een stolp, en aan de zuidzijde een blok 

van twee onder een kap woningen. Aan de oostzijde grenst het parkeerterrein aan een 

supermarkt met bovenwoning. De supermarkt betreft een vestiging van de Spar.  

Aan de overzijde van de Heerweg bevinden zich twee vrijstaande woningen en een café-

restaurant.   

Het totale bebouwingsbeeld is kleinschalig en heeft een dorps karakter.  

 

De woningen voorzien alle in hun eigen parkeerbehoefte. Het parkeerterrein functioneert in 

hoofdzaak ten behoeve van de supermarkt.  

De Bremakker is een doodlopende weg en functioneert als een buurtontsluitingsweg voor 

een buurt met een beperkte omvang.  

Langs de Heereweg bevindt zich aan de zijde van het parkeerterrein een laad- en losstrook 

ter bevoorrading van de Sparvestiging. Parkeren is op deze strook niet toegestaan. 

Zowel de Heereweg als de Bremakker kennen een 30 km regime.  

Bij de ingang van de Bremakker direct naast het parkeerterrein worden op vaste tijden langs 

de rand van de weg de huisvuilcontainers geplaatst. Er is geen sprake van een duidelijk 

afgebakende plek. 

  

Het parkeerterrein wordt omzoomd door een lage struikbeplanting. Aan de zijde van  de 

Heereweg bevinden zich twee bomen. 
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afb. 2  bestaande situatie 
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3.  NIEUWE SITUATIE  

 

3.1 situering 

 

Verplaatsing van de pinautomaat vindt plaats uit veiligheidsoverwegingen.  

In de nieuwe situatie zal de pinbox uit een oogpunt van sociale veiligheid vrij in de ruimte 

moeten staan en aan alle kanten zichtbaar moeten zijn. Daarbij moet de pinbox zowel goed 

bereikbaar zijn voor de klant als voor de auto die het geldtransport verzorgd. 

 

Daarmee rekening houdend is er voor gekozen om de Pinbox te situeren op de hoek van het 

parkeerterrein, en wel op de plek van de daar aanwezige invalidenparkeerplaats.   

De invalidenparkeerplaats wordt terug gebracht door een verbreding van een 

tegenoverliggende  parkeerplaats.  

Om het totaal aantal parkeerplaatsen op peil te houden zal aan de zijde van de SPAR één 

extra parkeerplaats worden aangelegd ( zie afb. 3)     

 

 
 

Afb. 3  nieuwe situatie
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3.2 Inrichting 

 

De Pinautomaat is een gebouwtje met een grondvlak van 2,70 bij 3,26 meter en een hoogte 

van 2,77 meter. De bebouwde oppervlakte is 9 m2. De pinbox heeft aan de buitenzijde een 

bekleding van gecoat plaatstaal. Het gebouwtje is plat afgedekt. 

 

Het geldloket voor het publiek bevindt zich aan de zijde van de Heereweg. De 

bevoorradingskant van de pinbox is gesitueerd aan de zijde van de Bremakker. Deze zijde 

ligt in de bestrating en is direct toegankelijk voor de geldauto.  

Overigens valt deze plek samen met de plek die op dit moment op maandag wordt gebruikt 

als opstelplaats voor de rolcontainers voor het huisvuil. Voor de rolcontainers wordt een 

nieuwe plek aangewezen op de eerste parkeerplaats grenzend aan de Pinbox.  

 

De publiekszijde aan de Heereweg wordt ingericht als een klein bestraat pleintje. Daartoe zal 

een stukje van de aanwezige struikbeplanting worden opgeofferd.  

De boom blijft gehandhaafd en het pleintje wordt ingericht met een bankje en een 

fietsenrekje.   

 

 
Afb. 4 plattegrond  

 

 
Afb. 5 gevels 
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4.  BESTEMMINGSPLAN 

 

 
 

Afb. 6 uitsnede uit bestemmingsplan Schoorl-kernen en buurtschappen 2009 

 

4.1  Vigerend bestemmingsplan 

 

Ter plaatse is vigerend het bestemmingsplan Schoorl-kernen en buurtschappen 2009 , 

vastgesteld 23 juni 2009 is (zie afb. 6). 

Op de bedoelde plek voor de pinbox heeft de grond de bestemming Verkeer.   

Volgens artikel 19 lid 1 van het bestemmingsplan zijn de op de plankaart voor Verkeer (V) 

aangewezen gronden bestemd voor: 

a. wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstrook, waarbij voor het aantal opstelstroken en 

busstroken niet worden meegeteld; 

b. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 

aangrenzende bestemmingen; 

c. archeologisch waardevol gebied zoals bedoeld in artikel 23; 

d. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals geluidswerende voorzieningen, 

nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, informatiezuilen en water ten 

behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater. 

 

Volgens artikel 19  lid 2 betreffende de bouwregels mogen op deze gronden, ten behoeve 

van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, en 
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nutsgebouwen worden gebouwd met een maximale hoogte van 2,5 m en 9 m voor 

lantaarnpalen. 

 

Het plangebied kent tevens de dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied zoals 

omschreven in artikel 23 van het bestemmingsplan. In archeologische zin geldt volgens de 

plankaart ter plaatse van het onderhavige bouwplan regime III. Volgens art. 23 lid 3 sub c 

betekent dit dat ter plaatse bouwwerken zijn toegestaan met een oppervlakte van ten 

hoogste 500 m². 

 

 

4.2  Toets aan bestemmingsplan 

  

Geconstateerd wordt dat het plan in strijd is met de bouwregels zoals verwoord in artikel 19  

lid 2.  De Pinbox  vormt een gebouw met een hoogte van meer dan 2,50 meter.  

Bovendien kan de Pinbox niet gerekend worden tot de voorzieningen zoals genoemd in 

artikel 19 lid 1 sub d.  

Het plan is niet strijdig met het gestelde  in artikel 23 betreffende de archeologische waarde.  

 

Geconstateerd wordt dat het plan op de bovengenoemde punten in strijd is met artikel 19 

van de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.  

 

 

4.3 Procedure 

 

Het plan kan mogelijk worden gemaakt met toepassing van artikel 2.1, lid1 sub c in 

samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo voor het verlenen 

van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

een bestemmingsplan. Vergunning kan worden verleend als er geen strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke 

onderbouwing.  

Daarbij moet er voor dit plan een verklaring van geen bedenkingen worden gevraagd van de 

gemeenteraad.   

 

Ingevolge artikel 3.10 van de Wabo is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

De doorlooptijd bedraagt ten hoogste 26 weken. Tijdens de procedure wordt het plan ter 

visie gelegd. Gedurende een termijn van zes weken bestaat er een gelegenheid voor het 

indienen van zienswijzen. 
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5  BELEID  

 

 

5.1  RIJKSBELEID  

 

5.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

 

In maart 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Daarmee is het nieuwe ruimtelijk beleid van de Rijksoverheid 

van kracht. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties.  

 

5.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking 

geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit 

ruimtelijke ordening opgenomen. De ladder is een instrument voor zorgvuldig ruimtegebruik 

en moet worden toegepast bij het aantonen van een goede ruimtelijke ordening. Eerst wordt 

bekeken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens wordt bekeken of 

het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt. Mocht 

nieuwbouw buiten bestaand stedelijk gebied nodig zijn dan moet er worden gezorgd voor 

een optimale (multimodale) bereikbaarheid. Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ is daarbij als 

volgt gedefinieerd: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of 

van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

  

De pinbox kan worden beschouwd als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Met het bouwen 

van de pinbox wordt voorzien in de lokale behoefte om geld te kunnen pinnen in het centrum 

van Groet. In de zeer nabije omgeving was een geldautomaat aanwezig die om 

veiligheidsredenen is gesloten. Uit de tellingen van de pintransacties blijkt dat de 

geldautomaat goed werd gebruikt door de bewoners, ondernemers en toeristen in Groet. 

Daarbij is ook het belang van het behoud van de voorziening onderschreven door 

Middenstandsvereniging en de Dorpsvereniging Groet. Om deze redenen heeft de 

Rabobank dan ook verzocht om een om verplaatsing van de voorziening in het dorp mogelijk 

te maken. Als er geen behoefte, dus klandizie is, dan had de Rabobank ook kunnen 

besluiten om de geldautomaat te sluiten, dit is niet het geval. Daarbij kan dus worden gesteld 

dat er weliswaar sprake is van nieuw bouwplan, maar dat er geen sprake is van een nieuwe 

functie. Met dit plan wordt binnen het bestaand stedelijk gebied voorzien in de al reeds 

bestaande vraag en behoefte. Daarbij is afstemming met de regio niet relevant aangezien de 

pinbox een lokaal verzorgingsgebied heeft en niet regionaal. Het plan voldoet aan de ladder 

voor duurzame verstedelijking, er is een actuele vraag naar de ontwikkeling en het plan 

wordt gerealiseerd door het bestaand stedelijk gebied te intensiveren. 
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5.2  PROVINCIAAL BELEID  

 

5.2.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 

 

De Structuurvisie is het ruimtelijk beleidskader van de provincie en geeft op hoofdlijnen het 

ruimtelijke beleid van de provincie weer. De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is in 2010 

vastgesteld door Provinciale Staten. In 2015 heeft de meest recente actualisatie 

plaatsgevonden. 

In de structuurvisie geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier de ruimte benut 

en ontwikkeld zou moeten worden. De drie hoofdbelangen zijn daarbij ruimtelijke kwaliteit, 

duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie wil bebouwing in steden 

verder verdichten, landschappen open houden en ruimte bieden aan economie en 

woningbouw. Verder helpt Noord-Holland gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik 

van bestaand bebouwd gebied, vooral daar waar het gaat om stationsomgevingen, 

bedrijventerreinen, ondergronds bouwen en hoogbouw. Aan de hand van de structuurvisie 

kunnen uitvoeringsplannen worden opgesteld. Gemeentelijke bestemmingsplannen moeten 

overeenkomen met de verordening die bij de structuurvisie hoort. 

 

 

5.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening 

 

De bij de Structuurvisie behorende Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bevat de 

regels waaraan bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen, 

beheersverordeningen en (tijdelijke) omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van 

het bestemmingsplan dienen te voldoen. Het is aan gemeenten om hun ruimtelijke plannen 

in overeenstemming te brengen met de PRV.  

In de verordening zijn voor verschillende gebieden regels opgenomen. In hoofdlijnen zijn 

twee algemene gebieden onderscheiden: het bestaand bebouwd gebied en het landelijk 

gebied. Op de kaart bij de PRV ligt het plan in het bestaand bebouwd gebied. Opgemerkt 

wordt dat de weergave op de kaart alleen illustratief is, de tekst in de verordening is leidend 

voor de begrenzing van Bestaand Bebouwd Gebied.  

 

De Provincie Noord-Holland geeft in haar art. 3.1.1 Bro overlegreactie aan dat het plan in 

overeenstemming is met de bepalingen van de verordening. Op grond van kaart 3 

behorende bij de verordening is de nieuwe pinbox niet gelegen in het landelijk gebied. Er is 

dus geen sprake van nieuwe verstedelijking in het landelijk gebied. Er zijn geen overige 

artikelen uit de verordening van toepassing. 

 

Daarbij blijft met het verplaatsen van de geldautomaat naar de onderhavige locatie een 

stedelijke voorziening voor het dorp Groet behouden. Er is weliswaar sprake van een nieuw 

bouwwerk maar niet van een nieuwe functie. De vorige geldautomaat is gesloten omdat er 

op die plek niet meer aan de huidige veiligheidseisen kan worden voldaan. Uit het feit dat de 

initiatiefnemer opnieuw een pinvoorziening wil realiseren blijkt dat deze voorziet in een 

bepaalde behoefte en deze behoefte is lokaal gebonden aan het centrum van Groet. In dit 

geval vindt juist intensivering van de bebouwing binnen de bebouwde kom plaats en is 

daarmee passend binnen de uitgangspunten van het provinciale beleid. Het provinciaal 

beleid is er op gericht om het buitengebied open en groen te houden. Dit betekent dat er 

verdichting van bebouwing moet plaatsvinden met name in het stedelijk gebied. Daarnaast 
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blijft het kwaliteitsniveau van de stedelijke voorzieningen met het verplaatsen van de 

pinvoorziening op peil. Het plan is hiermee in overeenstemming met de PRV. 
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5.3  GEMEENTELIJKE BELEID  

 

5.3.1 Beleid volgens bestemmingsplan 

 

Het voor het onderhavige bouwplan geldende ruimtelijk beleid is vastgelegd in het  

bestemmingsplan Schoorl-kernen en buurtschappen 2009. 

Doel van het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan was om tot een actuele en eenduidige 

bestemmingsregeling te komen ter vervanging van de veelheid aan vigerende 

bestemmingsplannen in het plangebied. 

 

Voor het gehele plangebied is behoud uitgangspunt. Incidentele versterking van het 

bestaande bebouwingspatroon kan alleen onder stringente voorwaarden plaatsvinden. 

Met betrekking tot de lintbebouwing van het gedeelte Heereweg Groet betekent dit behoud 

van de bestaande stedenbouwkundige karakteristieken, te weten de openheid 

van de kernen en de samenhang van de bebouwing. 

Met het onderhavige plan worden deze uitgangspunten geen geweld aangedaan.  

 

 

5.3.2 Gastvrij Parkeerbeleid 

 

De nota ‘Gastvrij Parkeerbeleid’ is vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op 31 

oktober 2013. De nota geeft een bevestiging en waar nodig een actualisering van het huidige 

parkeerbeleid.  

Met betrekking tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente verwijst de nota naar  

de “Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid” van 2009.  

Belangrijk uitgangspunt van deze nota is dat de parkeerbehoefte van nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen in principe op eigen terrein binnen de grenzen van het betreffende 

plangebied dient te worden opgelost. Als dit niet mogelijk is dan moet het parkeren worden 

opgelost in openbaar gebied. In geval van herbouw of verplaatsing van een functie kan de 

parkeereis worden berekend door het aantal parkeerders dat de huidige situatie genereert af 

te trekken van het aantal parkeerders dat het nieuwe plan zal genereren. In het geval dat 

door de ruimtelijke ontwikkeling parkeerplaatsen komen te vervallen dienen deze te worden 

gecompenseerd in de directe omgeving van het bouwplan. 

 

Met het onderhavige plan is geen sprake van een nieuwe functie in het gebied, maar van 

verplaatsing van een bestaande functie over zeer korte afstand (zo’n 40 meter). De 

parkeerbehoefte verandert niet en de bestaande parkeerplaats waarop de pinbox is voorzien 

wordt op hetzelfde parkeerterrein gecompenseerd. 

 

 

5.3.3 Welstandsbeleid 

 

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) 

een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag 

liggen aan de welstandsbeoordeling van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk 

over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst 

komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de "relatieve" 
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welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de "absolute" criteria 

aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken. 

 

Het plangebied bevindt zich binnen het gebied dat in de Welstandsnota wordt aangeduid met 

Groet en Hargen, Lintbebouwing (Heereweg) 

Het gebied kent een lineaire bebouwingsstructuur. Er is sprake van een gemengd 

functiepatroon met woningen, winkels voor dagelijkse boodschappen en 

horecagelegenheden.  

De bebouwingsvormen variëren aanzienlijk. De bebouwing is veelal vrijstaand en relatief 

dicht op elkaar geplaatst en op veel plaatsen dicht op de weg geplaatst.  

Beleidsuitgangspunt voor de beoordeling door de Welstandscommissie is dat nieuwe 

bebouwing zorgvuldig in het lint dient te worden ingepast.  

 

Het plan voor de Pinbox is op 09-02-2015 voorgelegd aan de Welstandscommissie.  

Naar het oordeel van de commissie voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand.  
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6. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING  

 

6.1 inleiding 

 

De aanleiding voor het verzoek van de Rabobank tot verplaatsing van haar geldautomaat in 

Groet zijn de aangescherpte veiligheidseisen voor exploitatie van geldautomaten. Het 

huidige pand met geldautomaat aan de Heereweg 252 kan niet aan deze eisen voldoen .  

 

Over het feit dat er een geldautomaat in het centrum van Groet moet blijven bestaat geen 

misverstand. De Rabobank wil dezelfde dienstverlening blijven bieden als de Groeter 

gemeenschap 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. 

 

De gemeente verleent hieraan haar medewerking omdat zij het om maatschappelijke 

redenen van belang vindt om een geldautomaat te behouden voor de kern Groet en hiermee 

het voorzieningenniveau op peil te houden. 

Er moest dus in het centrum van Groet worden gezocht naar een alternatieve plek 

 

 

6.2 Randvoorwaarden 

 

Bij het zoeken naar een alternatieve locatie heeft de Rabobank de volgende 

randvoorwaarden gesteld.  

De pinbox: 

-  moet worden geplaatst in een gebied waar ‘traffic’ is (waar wordt het geld uitgegeven, 

genoeg doorloop van mensen die willen pinnen); 

-  moet worden geplaatst in een sociaal veilig gebied voor klanten; 

-  moet goed bereikbaar en veilig zijn voor het waardentransport / de geldauto; 

-  kan niet direct aangrenzend aan een woning vanwege het risico op plofkraken; 

-  moet vrij in de ruimte staan, geen direct aangrenzende bebouwing of beplanting; 

-  moet de verkeersveiligheid niet in de weg staan; 

-  moet worden geplaatst op een plek waar het ook kan qua fundatie en verankering in 

de grond (denk aan bestaande kabels en leidingen in de grond); 

- moet worden geplaatst in het openbaar gebied. 

 

Voorwaarden van de gemeente, de pinbox: 

- moet liggen op een centrale plek in het dorp dicht bij de voorzieningen;   

- moet goed in het zicht liggen, mede uit een oogpunt van sociale veiligheid;  

- moet goed bereikbaar zijn voor alle  verkeerssoorten;  

- moet verkeerveilig zijn;  

- moet zo min mogelijk ten koste gaan van bestaande parkeerplaatsen en bomen; 

- mag de doorstroming van het overige verkeer niet in gevaar brengen. 

 

Tussen de uitgangspunten van de RABO en de randvoorwaarden van de gemeente bestaat 

geen strijdigheid.    
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6.3 Alternatieve plekken 

 

Bij het zoeken naar alternatieve locaties voor de oude pinautomaat is contact gezocht met de 

Dorpsvereniging Groet en de Middenstandsvereniging Groet-Schoorldam-Catrijp. Voor hen 

was het meest belangrijk dat er 24 uur per dag gepind kan worden. Zij wilden het liefst de 

geldautomaat behouden op de huidige locatie, dit is echter geen optie voor de Rabobank 

Uit het overleg is gebleken dat er geen geschikte bestaande (winkel)panden zijn voor het 

plaatsen van een 24 uurs pinvoorziening.  

 

Er is dus gezocht naar een plek in de openbare ruimte op gemeentegrond in het centrum van 

Groet. Diverse locaties zijn op geschiktheid beoordeeld en het parkeerterrein aan de 

Bremakker naast de Spar supermarkt bleek uitvoerbaar.   

 

Op het parkeerterrein aan de Bremakker is plaatsing van een pinbox op 5 verschillende 

plekken afgewogen. Steeds is het uitgangspunt geweest om zo min mogelijk 

parkeerplaatsen op te offeren, de verkeersveiligheid te kunnen garanderen, de bestaande 

bomen te handhaven en ook te voldoen aan de randvoorwaarden van de Rabobank.  

Als resultaat daarvan is de plek op de hoek van de Bremakker als beste naar voren 

gekomen.  

De andere 4 plaatsen stuitten op onoverkomelijke problemen bij de initiatiefnemer of op een 

onacceptabele situatie wat betreft de verkeersituatie en het parkeren. 

 

 

6.4` Stedenbouwkundige aspecten 

 

Stedenbouwkundig gezien is  de voorgestelde plek voor de Pinbox alleszins acceptabel. De 

pinbox is op deze plek: 

- zeer centraal gelegen in het dorp; 

- goed bereikbaar voor de gebruikers met alle vormen van vervoer   

- goed bereikbaar in verband met de bevoorrading c.q. het geldtransport 

- rondom vrij in de ruimte en in het zicht zodat er sociale controle kan worden 

uitgeoefend waardoor er minder snel sprake zal zijn van vandalisme. Bovendien is een 

zichtlocatie veiliger voor de klant.  

 

Wat betreft de verkeerskundige situatie: de Bremakker is een rustige, doodlopende straat. 

De pinbox is zo gesitueerd dat de geldwagen slechts een klein stukje de Bremakker op hoeft 

te rijden en strak naast de pinbox kan parkeren (veiligheidseis). De doorgang tussen de 

geldwagen en de overkant van de weg dient tenminste 3,5 m te zijn vanwege de 

hulpdiensten die er langs moeten kunnen. Dit is het geval. De geldwagen parkeert deels op 

de weg, dit levert geen problemen op aangezien de Bremakker een rustige straat is voor 

bestemmingsverkeer. De geldwagen staat er enkele keren per week gedurende een korte 

periode.  

 

Het plaatsen van een pinbox op het parkeerterrein gaat ten koste van één van de 12 

parkeerplaatsen, i.c. van een invalidenparkeerplaats. De invalidenplaats zal worden hersteld 

door verbreding van een bestaande parkeerplaats op een aan de overzijde liggende plek (zie 
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afbeelding 3). De vervallen parkeerplaats zal worden gecompenseerd op hetzelfde 

parkeerterrein . 

Ruimtelijk is de pinbox goed inpasbaar. Het gaat om een klein object in een ruime omgeving. 

De afstand tot omliggende woningen is ruim voldoende. De pinbox markeert door zijn 

aanwezigheid de aansluiting van de Bremakker op de Heereweg, en daarmee tevens de 

entree van het parkeerterrein. 

Tevens ontstaat er ter plaatse van de pinbox een kleine verblijfsplek aan de Heereweg die 

zal worden aangekleed met een bankje en een fietsenrek.  

De aanwezige boom die door de inrichting van het pleintje vrij in de ruimte komt te staan, 

draagt bij aan de aankleding en de behaaglijkheid van de plek. 

 

 

6.5` Architectonische  aspecten 

 

Architectonisch is er sprake van een gebouwtje met een geheel eigen karakter, zowel in 

vorm als in kleur.  De pinbox onderscheid  zich met zijn eigentijdse en modernistische design 

van de landelijk architectuur van zijn omgeving, en zorgt daarmee voor een bijzondere 

toevoeging aan het dorpse bebouwingsensemble.   

De Welstandscommissie, die met name toeziet op een zorgvuldig inpassing van de 

bouwplannen in de aanwezige lintbebouwing, beoordeelt dit positief. Naar het oordeel van de 

commissie voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. 

 

 

6.6 Verkeer en parkeren 

De vorige pinautomaat kende ca. 100 gebruikers per dag. Volgens de RABO komt ruim de 

helft daarvan per fiets of te voet. De andere helft komt gemotoriseerd. Dat betekent dus ca. 

50 autobewegingen per dag. Daarbij  ligt het voor de hand dat het gebruik van de 

Pinautomaat wordt gecombineerd met andere boodschappen.   

Omdat er sprake is van verplaatsing van de pinvoorziening binnen een afstand van 40 meter 

en niet van een volledig nieuwe functie in het gebied, zijn er nauwelijks gevolgen voor de 

verkeersdruk, noch voor de parkeerbehoefte. De gebruikers van de pinvoorziening zullen 

een parkeerplaats benutten in hetzelfde zoekgebied als voorheen. 

 

Het gaat hier om aantallen die, zowel qua verkeersbewegingen als qua parkeerbehoefte,  

probleemloos kunnen worden verwerkt zowel op de Heereweg en de Bremakker als op het 

bestaande parkeerterrein.  

 

Voor het fietsbezoek van de pinbox zal bij de bank een fietsenhekje worden geplaatst.  
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7  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 

7.1  Inleiding 

 

Weliswaar gaat het hier om een gebouwtje met een belangrijke maatschappelijke functie, 

maar door zijn geringe afmetingen (3,26 bij 2,70 meter en een hoogte van 2,77 meter) zijn de 

ruimtelijke gevolgen beperkt.  

Dat geldt in versterkte mate voor de milieu- en omgevingseffecten. Voor de meeste daarvan 

kan worden geconstateerd dat deze dermate marginaal zijn dat daar geen aandacht aan 

hoeft te worden besteed en soms zelfs geheel niet van toepassing zijn.  

Voor de volledigheid passeren in het onderstaande niettemin alle aspecten de revue.   

 

 

7.2 Vergunning of melding milieu  

 

De activiteit valt niet onder het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Er is geen sprake 

van een vergunning- of meldplicht. 

 

 

7.3.1  Bodem 

 

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen moet een 

onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid worden overgelegd, aldus 

artikel 2.4 onder d. van de Regeling omgevingsrecht. 

Enige uitzonderingen daarop zijn de bouwwerken genoemd in het BOR Bijlage II art. 2 en 3.  

Maar die zijn op de pinautomaat niet van toepassing. 

 

In de Woningwet is vastgelegd dat in de gemeentelijke bouwverordening voorschriften 

moeten worden opgenomen om bouwen op verontreinigde grond tegen te gaan. Deze 

voorschriften mogen uitsluitend betrekking hebben op bouwwerken (artikel 8 lid 3):  

a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven; 

b. voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, met uitzondering van 

bouwwerken die naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk voor het bouwen 

waarvan op grond van artikel 2.1, derde lid, van de Wabo geen omgevingsvergunning is 

vereist, en; 

c.      1°. die de grond raken, of ; 

         2°. ten aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt 

gehandhaafd. 

De te realiseren pinbox valt hier niet onder. 

 

Een  bodemonderzoek is niet nodig. 

 

 

7.3.2 Geluidhinder 

 

De Pinbox is in termen van de WGH geen geluidgevoelige bestemming. Toetsing aan de 

WGH is dus overbodig.  
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Ook is er geen sprake van geluiduitstraling van de Pinbox naar de omgeving 

 

  

7.3.3  Water 

 

De toename van de verharde oppervlakte als gevolg van de realisering van het plan 

bedraagt ca. 20 m2. Dit is ver beneden de 800 m2 die geldt als grens voor het treffen van 

compenserende maatregelen.     

 

Verder is er alleen sprake van  de afvoer van een geringe hoeveelheid hemelwater. Een 

gescheiden stelsel is hier niet aanwezig. Het hemelwater zal dus via het riool worden 

afgevoerd.  

 

7.3.4  Luchtkwaliteit 

 

De realisering van de Pinautomaat zal volgens de Regeling van de Minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2007, “niet in 

betekenende mate” (NIBM) tot een verslechtering van de luchtkwaliteit van de omgeving 

leiden.  

Het aspect lucht vormt geen belemmering 

 

7.3.5 Flora en Fauna 

 

De natuur in Nederland wordt beschermd vanuit twee invalshoeken: bescherming van 

gebieden en bescherming van soorten. 

Het hier gaat om een plan waarbij ca. 20 m2 aan lage plantsoenbeplanting wordt verwijderd  

ten gunste van het bouwplan. Er is geen sprake van al bestaande bebouwing waarin 

beschermde diersoorten kunnen voorkomen 

De aanwezigheid van beschermde soorten in termen van flora en fauna is niet aan de orde.  

Een nader onderzoek naar de flora en fauna van het plangebied is derhalve niet opportuun.  

Daarnaast blijkt uit de Provinciale structuurvisie 2040 dat het plangebied niet in de EHS ligt. 

Het plangebied ligt evenmin binnen beschermingszones in het kader van de Vogelrichtlijn, 

Habitatrichtlijn dan wel de Natuurbeschermingswet (Natura 2000-gebied). Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied 'Noordhollands Duinreservaat' ligt op zo'n 100 meter afstand. De pinbox 

wordt opgericht op een binnenstedelijke locatie. Gelet op de al aanwezig bebouwing tussen 

dit gebied en de planlocatie, de geringe omvang en functie van het bouwwerk,  heeft de 

plaatsing van de pinbox  geen invloed op de te beschermen waarden.  

Uit het oogpunt van flora en fauna zijn er derhalve geen beperkingen voor de 

planontwikkeling. 

 

 

7.3.6  Archeologie 

 

Volgens art. 23 lid 3 sub c van het  ter plaatse vigerende bestemmingsplan is er met 

betrekking tot het plan voor de Pinbox op de onderhavige locatie geen aanleiding  voor het 

verrichten van archeologisch onderzoek. (zie hfst. 4)    
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7.3.7  Externe veiligheid 

 

Op 27 oktober 2004 is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi) in werking getreden. 

In dit besluit, dat is gebaseerd op een risicobenadering, zijn grenswaarden voor het 

plaatsgebonden risico (PR) voor zogenoemde kwetsbare objecten in de omgeving van 

risicovolle inrichtingen opgenomen en richtwaarden voor het PR voor zogenoemde beperkt 

kwetsbare objecten in de omgeving van risicovolle inrichtingen. In het Besluit wordt 

onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbare objecten 

zijn onder andere woningen (met uitzondering van verspreid liggende woningen met een 

dichtheid van maximaal twee per hectare en dienst- of bedrijfswoningen) en andere objecten 

waar zich gedurende een groot deel van de dag grote groepen mensen bevinden of (een 

deel van de dag) kwetsbare groepen mensen. Onder beperkt kwetsbare objecten worden 

onder andere verstaan woningen, hotels, restaurants, kantoren, winkels en sport- en 

kampeerterreinen, voor zover deze objecten niet tot de kwetsbare objecten behoren en 

bedrijfsgebouwen en vergelijkbare objecten. 

 

Toetsing externe veiligheid 

Door VR NHN is de ruimtelijke onderbouwing getoetst op het aspect externe veiligheid. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens in de provinciale professionele risicokaart en bij 

VR NHN bekende gegevens over risicovolle objecten. 

 

Risicovolle objecten 

Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van een Bevi-bedrijf, hoge druk 

buisleiding of een transportroute waarover met zekere frequentie gevaarlijke stoffen wordt 

vervoerd. De normen voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico vormen daarmee geen 

belemmering voor de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 

Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van 

bluswatervoorzieningen is de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van 

brandweer Nederland, uitgave november 2012. De bestaande infrastructuur die van belang 

is voor de bereikbaarheid en de beschikbaarheid bluswatervoorzieningen wijzigt niet. Een 

advies ten aanzien van deze aspecten is in het kader van het bestemmingsplan niet 

noodzakelijk. 

 

Conclusie 

In het onderhavige geval is er geen sprake van een inrichting of kwetsbaar object op grond 

van het Bevi. Er is geen sprake van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van 

externe veiligheid. 

Het aspect Externe veiligheid is geen belemmering.  

 

7.3.8  Kabels en leidingen 

 

Uit een Klic-melding blijkt dat zich langs de rand van de Bremakker tussen de weg en het 

parkeerterrein enkele leidingen voor water (PWN) en dataverkeer (Ziggo) bevinden. Een 

proefsleuvenonderzoek heeft dit bevestigd.  

Bij de plaatsing van de Pinbox zoals weergegeven op afbeelding 3 is hiermee rekening 

gehouden.  
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Afb. 7   overzichtskaart Klic-melding 
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8  ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE  UITVOERBAARHEID  

 

8.1  maatschappelijk overleg 

 

Bij de afweging van de locaties en inrichting van het plan zijn burgers en maatschappelijke 

organisaties betrokken. (zie hfst 6) Er is veelvuldig overleg gevoerd door de Rabobank en 

gemeente met de Middenstandsvereniging, de Dorpsverenging Groet en omwonenden. 

Uit de terugkoppeling van het plan aan de Middenstandsvereniging, Dorpsvereniging en aan 

omwonenden is gebleken dat deze locatie draagvlak heeft bij de Middenstandsvereniging. 

Voor de Dorpsvereniging ligt dat genuanceerder. Echter het belang van behoud van een 

pinlocatie in Groet wordt onderschreven. 

 

De aanvraag past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Medewerking is mogelijk via 

een uitgebreide omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de 

Wabo. Bij een uitgebreide omgevingsvergunning is een verklaring van geen bedenkingen 

nodig van de gemeenteraad.  

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp 

verzonden aan de gebruikelijke instanties.  

Hierop is een reactie ontvangen van de Provincie Noord Holland, de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (RUD) en Veiligheidsregio Noord Holland Noord. 

Voor zover nodig zijn de reacties verwerkt in het rapport.   

Een samenvatting van de reacties en de beantwoording daarvan worden, in geval van 

zienswijzen op het plan, in een nota zienswijzen verwerkt. 

 

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken zullen in het kader van artikel 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende 

deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen. 

Na behandeling van eventuele zienswijzen zal het college een definitieve beslissing nemen. 

 

 

8.2  Financieel-economische uitvoerbaarheid 

 

Voor dit plan zijn de te verhalen kosten zodanig gering dat onder de wettelijke drempels voor 

verplicht kostenverhaal wordt gebleven (6.2.1a Bro). De aanvrager en de gemeente Bergen 

hebben afspraken gemaakt over de realisatie van de pinbox en het omliggende terrein. Deze 

worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.  

De Rabobank draagt de kosten voor het realiseren van de pinbox, de herinrichting van het  

omliggende terrein, het verleggen van de invalidenparkeerplaats, het aanleggen van de 

compensatieparkeerplaats en aangrenzende bestrating, de plankosten en de  kosten voor de 

notariële akte.  

De gemeente levert het bankje en het fietsnietje.  

 

Planschade 

De risico's op planschade als gevolg van dit bestemmingsplan worden minimaal geacht. Met 

de aanvrager wordt geen planschadeovereenkomst gesloten, deze komt voor rekening van 

de gemeente. 
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9 SAMENVATTING 

 

Samenvattend wordt geconstateerd dat het onderhavige plan voor de vestiging van een 

pinbox op het parkeerterrein op de hoek van de Heereweg en de Bremakker In Groet, 

weliswaar in strijd is met het ter plaats vigerende bestemmingsplan maar niet in strijd met 

een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

 

 


