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Besluitenlijst Commissie bestemmingsplannen d.d. 13 februari 2020 

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Swart (KL); Groen-Bruschke, 
Krijtenburg (GL); Van Leijen 
(VVD); Van Kranenburg, 
Kraakman (GB); Zwart 
(CDA); Halff, (D66); Van 
Huissteden (PvdA); Bruin 
(BBB) 
 
Voorzitter: 
Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
Valkering 

Griffier 
Polonio Garcia 

 

Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen 

 

Mededelingen portefeuillehouder: de wethouder doet mededelingen over: de 
omgevingsverordening, inloopavond kerk Egmond Binnen, gebiedsprocessen stikstof, Grex 
mooi Bergen, bomenkap en het knarrenhof te Schoorl. 
 
Rondvraag commissieleden: GB: Heeft de provincie tijdens een bezoek woningbouwlocaties 
bekeken? BBB: Komen op de Mariavlakte in de duinen windmolens? 

 
 

Agendapunt 3: Voorstel betreft het aangepaste bestemmingsplan Chacha terrein vast 
te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

Het aangepaste bestemmingsplan Chachaterrein vast te stellen 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 5 maart 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 

De gemachtigde van de eiser is niet langer akkoord met het schrappen van het deel horeca. 
Voorstel zoals het nu voorligt klopt nu niet. De raad krijgt een memo en aangepast stuk voor 
de raadsvergadering van 5 maart. Omwonenden kunnen nog steeds bezwaar maken. De 
commissie adviseert een B-stuk. 

 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft de categorie van gevallen waarvoor een verklaring van 
geen bedenkingen is vereist vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 
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De volgende gevallen waarvoor ten behoeve van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toepassing wordt 
gegeven aan artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen 
bedenkingen is vereist: 

 Categorie bebouwde kom: 
 Aanvragen die zien op een woningbouw ontwikkeling van vijftig of meer woningen en 

aanvragen waarbij wordt afgeweken van het integrale woningbouwbeleid van de 
gemeente Bergen; 

 Categorie buitengebied: 
 Alle aanvragen waarbij een functiewijziging groter dan 1 ha plaatsvindt behoudens 

aanvragen die zien op het splitsen van stolpen en aanvragen die zien op het splitsen 
van woningen conform het splitsingsbeleid; 

 Besluit dat 
 voor besluiten waarin een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid 

sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt geweigerd de 
hiervoor genoemde verklaring niet is vereist.  

 Dit besluit komt in de plaats van eerder genomen besluiten waarin categorieën van 
gevallen zijn aangewezen als bedoeld in artikel 6.5. lid 3 van het Besluit 
omgevingsrecht. 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 5 maart 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 

De fracties willen nog overleg met hun achterban over de aantallen en het oprekken van het 
mandaat. Er worden moties en amendementen aangekondigd. De commissie adviseert een 
B-stuk. 

 
 
 
Bergen, 17 februari 2020 


