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Inspraak 
De nieuwbouwplannen voor het perceel Dorpsstraat 20 in Bergen hebben conform de 
inspraakverordening vanaf 12 november 2015 gedurende 4 weken ter inzage gelegen op het 
gemeentehuis. De plannen waren eveneens raadpleegbaar via internet (www.bergen-nh.nl). 
In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie in te dienen. Er 
zijn 3 reacties ingediend. De reacties worden hieronder samengevat en van antwoord 
voorzien (cursief) door het gemeentebestuur. 
 

1. Inspreker 1 
 
Financiële positie/problemen voor onderhoud dienen door de kerk intern te worden opgelost 
zonder dat de bewoners hier direct nadeel van ondervinden. 
Maak gebruik van bestaande mogelijkheden. Te denken valt aan het beschikbaar maken van 
de pastorie voor meer bewoners en kamers te verhuren voor tijdelijke of meer permanente 
gasten. Ook zou de Beuk als ruimte een andere, meer gemeenschapsfunctie kunnen krijgen 
waardoor het vaker verhuurd zou kunnen worden en als zodanig inkomsten voor de kerk zou 
genereren. 
 
Reactie gemeente 
De gemeente was zeer terughoudend met de plannen van de parochie en heeft in eerste 
instantie dan ook aangegeven om op een andere manier geld te generen (bijvoorbeeld 
ombouwen parochie, meer activiteiten in de kerk zelf, etc.). De parochie heeft vervolgens 
aangegeven dat zij dit ook geprobeerd hebben, maar dat dit helaas niet tot het gewenste 
effect leidt. Onderbouwd is aangegeven dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. De enige 
manier om voldoende geld te genereren is met voorliggend plan. 
Het ombouwen van de parochie voor meer bewoners is financieel niet haalbaar, doordat het 
een oud pand is en verbouwkosten niet opwegen tegen de verkoop- of huuropbrengst en 
daarnaast omdat de bestaande functies in de parochie behouden dienen te blijven of dus 
uitgeplaatst dienen te worden. Ook dit kost weer geld. 
Extra geld genereren via meer voorstellingen e.d. is reeds geprobeerd, maar blijkt niet te 
lukken en ook indien het wel zou lukken gaat om relatief beperkte opbrengsten. Ditzelfde 
geldt voor de Beuk. 
Resumerend kan gesteld worden dat juist is gekeken naar de reeds bestaande bebouwing. 
 
Vernietigen van authentiek en historisch waardevol groen in het centrum van Bergen 
 
Reactie gemeente 
Wij kunnen begrijpen dat het zo wordt ervaren. Echter na afweging van alle belangen komen 
wij tot de conclusie dat het toevoegen van extra bebouwing/appartementen en dus het 
verdwijnen van groen/openheid in het centrum minder zwaar weegt dan het verdwijnen van 
het monumentale kerkgebouw. Zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat het 
kerkterrein een meer semi-openbaar karakter krijgt en op die manier meer bij het dorp zal 
worden betrokken. 
Daarbij wordt ook nog eens opgemerkt dat het groen op privégrond is gelegen en wij dit 
maar beperkt kunnen beschermen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de reeds 
aanwezige bomen. Slechts 2 bomen zullen verdwijnen als gevolg van het bouwplan. Het 
groene karakter zal dus zoveel mogelijk behouden blijven. 
Bijkomend voordeel van de toevoeging van de bebouwing is nog dat de zijgevel van het 
naburige pand, welke esthetisch gezien een lage waarde heeft, aan het zicht wordt 
onttrokken. 
 
Mogelijke nieuwbouw zou veel gunstiger zijn aan de achterzijde op het huidige 
parkeerterrein/tuintje. Het parkeerterrein wordt slechts zeer beperkt gebruikt. De kerk zou er 
zelfs extra betaald parkeren van kunnen maken. Feitelijk onttrekt de kerk 
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parkeergelegenheid en ze onttrekken zichzelf al jaren financiële middelen ter onderhoud van 
het kerkgebouw/terrein. 
 
Reactie gemeente 
Het kerkterrein aan de achterzijde is te klein om voldoende appartementen te realiseren. Er 
is overwogen om betaald parkeren in te voeren op dat gedeelte van het kerkterrein. Echter 
dat zou onvoldoende rendement opleveren. Bovendien is het terrein onvoldoende goed 
bereikbaar door de smalle doorgang. Gekozen is om de bestaande parkeersituatie aldaar 
niet te veranderen, hetgeen betekent dat daar enkel wordt geparkeerd ten behoeven van de 
functie kerk (en dus niet door derden). 
 
Woonachtig aan de overkant worden indieners direct benadeeld qua uitzicht, bouw- en 
verkeershinder. 
 
Reactie gemeente 
Het uitzicht zal inderdaad veranderen. Echter uitzicht is geen recht waar men zich op kan 
beroepen. Er wordt gewoond in een stedelijke omgeving en daar kunnen ontwikkelingen 
voorkomen. Vaste jurisprudentie geeft aan dat aan uitzicht geen rechten kunnen worden 
ontleend. Doordat het gros van de bomen blijft bestaan zal ons inziens het uitzicht niet 
onacceptabel wijzigen. 
Bouwhinder zou plaats kunnen vinden. Echter dit is tijdelijk van aard en komt nu eenmaal 
voor in een stedelijke omgeving. Over eventuele schade aan woningen kunnen vooraf 
afspraken worden gemaakt met de aannemer (bouwexploit). 
Van verkeershinder is ons inziens nauwelijks sprake. De appartementen ontsluiten via de 
Ruïnelaan/Molenstraat. De situatie aan de Dorpsstraat zal beperkt wijzigen. Er komen aan 
die zijde slechts 4 parkeerplaatsen bij (de rest is reeds een bestaande situatie). Wellicht 
zullen op het voorterrein van de kerk 9 extra betaald parkeerplaatsen gerealiseerd worden. 
Dit brengt extra verkeerstromen met zich mee. Het wegenpatroon kan deze beperkte 
toename opvangen. 
Er wordt gebruikt gemaakt van 1 in- en uitrit in plaats van 2 en is die is overzichtelijk genoeg. 
Het is niet aannemelijk dat er vanaf het perceel met grote snelheid de weg op wordt gereden. 
Van een gevaarlijke situatie is dan ook geen sprake. 
 

2. Inspreker 2 
  
Het is de vraag of een kerkgemeenschap zich moet begeven in een zakelijk onroerend goed 
project. Schoenmaker blijf bij je leest. Het ligt waarschijnlijk meer in de lijn om het eerder in 
immateriële zaken te zoeken (concerten, tentoonstellingen, etc.). 
 
Reactie gemeente 
Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Het staat een ieder vrij om een plan 
in te dienen bij de gemeente om tot ontwikkeling over te gaan. 
 
Levert het project wel het juiste rendement op om te kunnen renoveren? Een lasten/baten 
analyse zou duidelijkheid geven. Wat is de financiële inbreng van de gemeente? Staat de 
gemeente garant voor de exploitatie? En waarom is de gemeente zo nauw betrokken? 
 
Reactie gemeente 
De parochie heeft het plan financieel laten doorberekenen. Daaruit is gebleken dat er 
voldoende rendement wordt behaald. 
De gemeente heeft geen financiële inbreng. De parochie is volledig zelf verantwoordelijk. Wij 
staan dan ook niet garant voor de exploitatie. De exploitatie is overigens wel bekeken door 
de planeconomen en akkoord bevonden. 
De enige manier waarop de gemeente wellicht participeert in het project is om eventueel een 
aantal parkeerplaatsen aan de voorkant aan te wijzen voor betaald parkeren om zo de 
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parkeerdruk in het centrum van Bergen enigszins te ontlasten. Dit gaat slechts om een 
aantal plaatsen (maximaal 9). Mocht dit doorgang vinden dan zullen er afspraken gemaakt 
moeten worden tussen de parochie en de gemeente over de aanleg, kosten, verdeling winst, 
etc. 
De gemeente handelt niet anders dan in andere gevallen. Daarnaast merken wij op dat wij 
het kerkgebouw graag willen behouden en een groot bijkomend voordeel is dat het 
kerkterrein semi-openbaar wordt zodat het meer bij het dorp wordt betrokken. 
 
Er is sprake van onacceptabele geluidsoverlast. Nu is het kerkterrein een besloten ruimte, 
beperkt parkeren, alleen toegankelijk t.b.v. kerkdiensten, een tuin die niet toegankelijk is voor 
publiek en geen doorgangsgebied. Bij doorgang van dit plan zal dit wijzigen; er komt een 
doorloop naar de achtergelegen Molenstraat en er komt overlast door kroeggangers. Een 
advies i.v.m. geluidsoverlast van de RUD is verplicht. Dit zal in de afweging moeten worden 
meegenomen. 
Een openbaar parkeerterrein en een doorloop is vanuit goede ruimtelijke ordening dan ook 
ongewenst. Bovendien komen er 44 parkeerplaatsen bij. 
 
Reactie gemeente 
Geluidsoverlast (stemgeluid) wordt alleen getoetst bij inrichtingen (o.a. kinderdagverblijven). 
Het is geen onderzoeksplicht bij woningbouw (alleen geluidsdruk van auto’s op gevels en de 
binnenwaarden van de nieuwe woningen). Dat er kroeggangers langs kunnen komen is 
inderdaad mogelijk, maar dat is inherent aan wonen in het centrum. Bovendien is het niet 
heel logisch om een route langs de kerk te nemen. Zeker niet met de fiets, want het is niet 
sneller. Fietsers worden ontmoedigd door de inrichting en de route is een omweg doordat 
fietsers alleen de bestaande uitrit aan de Molenstraat kunnen gebruiken. 
 
Van een groot openbaar parkeerterrein is geen sprake. Er komen wellicht enkele betaald 
parkeerplaatsen bij aan de voorzijde, maar de rest is of bestaand of ten behoeve van de 
appartementen en worden enkel door gebruikers gebruikt. In detail komt het hier op neer: 

- 15 pp voor de kerk (bestaand) 
- 5 pp voor het personeel en de bewoners van de pastorie (bestaand) 
- 2 pp voor de Beuk (bestaand) 
- 3 pp voor de bewoners van de duplexwoningen (bestaand) 
- 13 pp voor de nieuwe appartementen (nieuw) 
- Eventueel 2  pp voor het atelier (grond wordt mogelijk verkocht en zijn t.b.v. het 

atelier; nieuw) 
- 9 pp eventueel betaald parkeren aan de voorzijde. Daarvan zijn 4 parkeerplaatsen 

nieuw en 5 bestaand (voor bewoners en personeel van de pastorie). De bestaande 
parkeerplaatsen worden dubbel gebruikt. Bij kerkdiensten e.d. mogen de betaalde 
plaatsen worden gebruikt voor de kerkgangers of het personeel/bewoners van de 
pastorie. Buiten de diensten om is er genoeg parkeerruimte voor de gebruikers van 
de pastorie en kunnen de betaald parkeerplaatsen als zodanig worden gebruikt. 

In totaal gaat het om 44 parkeerplaatsen waarvan er 19 parkeerplaatsen nieuw zijn. Daarvan 
worden er 9 misschien openbaar. Dit om de parkeerdruk in het centrum te ontlasten. De rest 
is ten behoeve van de gebruikers van het perceel. Daarbij komt ook nog eens dat het 
verkeer voor de appartementen via de Ruïnelaan/Molenstraat ontsluit en niet via de 
Dorpsstraat. 
Het parkeren wordt in ieder geval volledig op eigen terrein opgevangen en zal dus geen 
extra druk veroorzaken voor de omgeving. Enkel de verkeerstromen zullen iets toenemen, 
maar relatief gezien is dat beperkt. 
Wellicht ten overvloede wordt hier reeds vermeld dat het voor auto’s niet mogelijk is om via 
het kerkterrein van de Dorpsstraat naar de Molenstraat te rijden. Aan beide zijden van de 
kerk wordt dit afgesloten voor autoverkeer. 
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De Dorpsstraat is verkeerstechnisch nu al een gevaarlijke straat (chaotisch, onrustig, smal, 
veel fietsers, gevaarlijke kruispunten, onoverzichtelijke situaties, etc.). Dit blijkt ook uit 
stukken van de gemeente en de politie. Door de nieuwe situatie en ook door de nieuwe 
appartementen aan de Kleine Dorpsstraat (Palermo) zal dit alleen maar verergeren. Door 
alle parkeerdruk gaat men parkeren bij de 44 parkeerplaatsen op het kerkterrein. Dit 
resulteert in een extra overbelasting van de Dorpsstraat. 
 
Reactie gemeente 
De Dorpsstraat is inderdaad niet de meest verkeersveilige straat. Wij zijn echter van mening 
dat de situatie als gevolg van dit bouwplan voor de Dorpsstraat nauwelijks zal wijzigen. De 
parkeerdruk zal als gevolg van dit plan niet groter worden in de straat. Enerzijds omdat het 
parkeren volledig op eigen terrein wordt opgelost en anderzijds wordt de parkeercapaciteit 
zelfs uitgebreid. Alleen de verkeerstromen nemen iets toe als gevolg van de 9 openbare 
parkeerplaatsen. Dit is relatief gezien een kleine toename. De overige verkeerstromen zijn 
reeds bestaand (kerk, duplexwoningen) en de rest ontsluit via de Molenstraat. Bovendien 
komt er nu maar 1 in- en uitrit in plaats van 2, waardoor de situatie overzichtelijker wordt en 
dus veiliger. 
 
De in- en uitrit naar de parkeerplekken is weinig verkeersvriendelijk. 
 
Reactie gemeente 
Dit is bekeken door de verkeersdeskundigen en akkoord bevonden. De in- en uitritten zijn 
reeds bestaand of worden zelfs verbeterd (zie hiervoor). 
 
De vestiging van een kinderdagverblijf aan de Dorpsstraat is afgewezen gezien de 
verkeersoverlast, de verkeersonveilige situatie en verhoging van de parkeerdruk. 
Er wordt gestreefd naar een autoluw en onrustluw centrum. Het bouwplan is hiermee in 
tegenspraak. 
 
Reactie gemeente 
De vestiging van het kinderdagverblijf is een hele andere situatie. Daar kon het parkeren niet 
op eigen terrein worden opgelost en zou de parkeerdruk in de Dorpsstraat worden vergroot. 
Bovendien heb je dan te maken met piekmomenten qua verkeers- en parkeerstromen. 
 
Van een autoluw en onrustluw centrum is geen sprake. Er rijden immers auto’s en er zijn 
geen plannen om de Dorpsstraat in die zin te veranderen. Wat betreft onrustluw merken wij 
op dat er wel sprake is van een centrum en daar hoort bepaalde ‘onrust’ bij. Het bouwplan 
zal die onrust niet vergroten. 
 
Is er wel behoefte aan appartementen in het centrum van Bergen? Er zijn aan de rand van 
het dorp voldoende appartementencomplexen die in de behoefte voorzien (De Haaf, Merici, 
Palermo, Hof Duin, Hartje Bergen, De Tuinen van Bergen; in totaal 92 appartementen). Ook 
al zijn ze gezien de prijsstelling meestal niet ten behoeve van de Bergense bevolking. 
 
Reactie gemeente 
Tijdens de informatieavond zijn er zeer veel geïnteresseerden geweest. Bovendien voldoet 
het plan aan de gewenste woningbouwcategorisering en wordt er gebouwd voor de juiste 
doelgroep (starters en senioren). 
Het is uiteindelijk aan de parochie om de woningen te verdelen. Daar gaat de gemeente niet 
over. Alleen bij sociale huur is daar sprake van. Voor zover nu bekend wordt 1 sociale 
woning verhuurd.   
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Aanvulling inspreker 2 
 
Er staan enkele cruciale fouten in de voorstelling van de huidige parkeersituatie rond de P&P 
kerk: 

- De doorgang naar het achterterrein wordt geblokkeerd door een afsluitbare paal. De 
parkeergelegenheid wordt opengesteld tijdens kerkdiensten. Het is dus niet 
toegankelijk voor het overige publiek. 

- De doorgang is maar 3m breed en dus te smal voor doorgaand verkeer en 
voetgangers. Bovendien gevaarlijk. 

- Er zijn ook parkeerplaatsen voor de duplexwoningen. Daar mag niet worden 
geparkeerd door niet-bewoners. 

- De entree is te smal om aan 2 kanten te kunnen parkeren. Dit staat wel ingetekend in 
de tekening van de bestaande situatie. Het zou mogelijk in de nieuwe situatie 
ontworpen kunnen worden maar dat is niet actueel. 

- Er wordt meerdere malen aangeduid dat het privéterrein is. 
- Tot op heden is het terrein niet toegankelijk voor het publiek nog voor auto’s. Het 

terrein was met hekwerken, poorten en mobiele palen afgesloten voor het publiek. 
- Opvallend is wel dat de poorten en palen niet meer aanwezig zijn. De suggestie dat 

op het terrein uitgebreid parkeermogelijkheden zijn voor het publiek zijn onjuist en 
bezijden de waarheid. Het kerkterrein is geen publieke ruimte. 

 
Reactie gemeente 
De huidige parkeersituatie is abusievelijk niet correct opgenomen in de tekeningen. Bijgaand 
alsnog de juiste tekening van de bestaande parkeersituatie. Het klopt inderdaad dat de 
doorgang naar het achterterrein wordt geblokkeerd door een paal en dat het achtergelegen 
parkeerterrein alleen ten behoeve van de gebruikers van de kerk is. Dat zal in de nieuwe 
situatie niet wijzigen. Nu en ook straks mag er niet geparkeerd worden door derden. 
De verkeerssituatie bij de doorgang zal dus niet wijzigen en vormt dus ook geen punt van 
discussie. 
De gereserveerde parkeerplaatsen voor de duplexwoningen komen terug in het plan (nu zijn 
ze gesitueerd haaks op de Dorpsstraat) en daar mag inderdaad alleen worden geparkeerd 
door de betreffende bewoners. 
In de bestaande situatie wordt inderdaad niet aan 2 kanten geparkeerd. In de nieuwe situatie 
is die ruimte er wel en wordt gebruik gemaakt van 1 inrit in plaats van 2. 
Zoals reeds hiervoor is vermeld, wordt het geen groot openbaar parkeerterrein. Slechts 9 
plekken zullen eventueel openbaar parkeren worden. Veruit de meerderheid is ten behoeve 
van de gebruikers. 
 
De kerk heeft de bestemming religieuze doeleinden en de pastorie en ‘De Nieuwe Beuk’ 
hebben de bestemming woondoeleinden. De Beuk is in strijd met het bestemmingsplan, 
tenzij er in het verleden een omgevingsvergunning is aangevraagd. Zo niet, dan dient er 
gehandhaafd te worden. 
Een gedeelte van de tuin mag volgens het bestemmingsplan niet verhard worden. 
 
Reactie gemeente 
In 1989 is er een sociaal centrum middels een artikel 19 WRO procedure vergund. 
 
Het bouwplan plus een deel van de inrichting van het kerkterrein past niet binnen het 
vigerende bestemmingsplan. Dat wordt ook niet bestreden. In dat kader dient er ook een 
uitgebreide omgevingsvergunningprocedure te worden gevolgd waarbij alle aspecten worden 
afgewogen. 
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3. Inspreker 3 
 
Tekenen bezwaar aan tegen de plannen in de parochietuin maar met name tegen de 44 
parkeerplaatsen naast de kerk. Staan achter het bezwaarschrift van inspreker 2. 
 
Reactie gemeente 
De opmerking over de parkeerplaatsen is reeds hiervoor besproken. Verwezen wordt naar 
de hiervoor gegeven beantwoording. 
 
 
Conclusie 
De ingediende inspraakreacties leiden niet tot wijzigingen of aanpassingen van de plannen. 
Alleen de bestaande parkeersituatie zal juist worden opgenomen in het ontwerpboekje. 
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