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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Vaststelling van het bestemmingsplan om 16 sociale 
grondgebonden huurwoningen en een appartementengebouw 
met 4 sociale huurwoningen met een ruimte voor Stichting 
Welzijn Bergen te realiseren op het T&O terrein.

Voorgesteld besluit

- De Nota van Beantwoording zienswijzen vast te stellen. 
- Op grond van art. 3.8 Wro het bestemmingsplan T&O plangebied Bergen vast te 

stellen.
- Op grond van art. 6.12 lid 2a Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Aan de orde is de vaststelling van het bestemmingsplan om 16 sociale grondgebonden 
huurwoningen en een appartementengebouw met 4 sociale huurwoningen met een ruimte 
voor Stichting Welzijn Bergen te realiseren op het T&O terrein in Bergen. Het ontwerp 
bestemmingsplan is bij dit raadsvoorstel gevoegd en is onderdeel van de besluitvorming.

Uw raad heeft in 2019 het definitief Ruimtelijk Kader voor plangebied Tuin- en Oostdorp 
(T&O) vastgesteld. In het plangebied staat een buurthuis, het zogenaamde T&O-gebouw. De 
rest van het terrein is openbaar groen.

De gemeente Bergen heeft een tekort aan sociale huurwoningen. In dat kader heeft de 
gemeente Kennemer Wonen gevraagd een plan voor het T&O plangebied uit te werken. Het 
plan bestaat uit 12 grondgebonden woningen, 4 zogenaamde nultreden woningen met alle 
woonfuncties op de begane grond en 4 appartementen in één gebouw samen met een nieuw 
buurthuis. De huurprijs ligt in categorie 1 (max. € 633,25,--/maand, en max. € 
752,33,-/maand, voor meerpersoonshuishoudens prijspeil 2021).

Stichting Welzijn Bergen (SWB), de gebruiker van het huidige T&O gebouw, richt zich, als 
het nieuwe T&O gebouw gerealiseerd is, met name op buurtactiviteiten. Voor alle andere 
activiteiten wordt door de huidige huurders/gebruikers, SWB en gemeente gezocht naar 
andere locaties. Uw raad wordt over de locaties verder geïnformeerd. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende de periode van 29 maart tot en met 3 mei 
2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er drie zienswijzen ingediend. In de 
Nota van Zienswijze zijn de binnengekomen zienswijzen beantwoord. De zienswijzen geven 
geen aanleiding tot het wijzigen van het bestemmingsplan. 

Uw raad wordt geadviseerd om met de Nota van Zienswijze in te stemmen en het 
bestemmingsplan vast te stellen. Aangezien er een anterieure overeenkomst met Kennemer 
Wonen is gesloten hoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Als uw raad het bestemmingsplan vaststelt, kunnen omwonenden en belanghebbenden 
tegen het vaststellingsbesluit beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Als de beroepen ongegrond worden verklaard, start het proces tot het 
aanvragen van een omgevingsvergunning.

Het staat uw raad altijd vrij te besluiten een ontwerp bestemmingsplan niet of gewijzigd vast 
te stellen. Uw raad heeft in 2019 voor de herontwikkeling van het T&O plangebied het 
definitief ruimtelijk kader vastgesteld. Het ontwerp bestemmingplan is een uitwerking van het 
ruimtelijk kader en is strijdig met het vigerend bestemmingsplan. De bestemming van de 
gronden moet gewijzigd worden van de functie groen naar de functie wonen en 
maatschappelijk. In het ontwerp bestemmingsplan zijn de functies van de gronden gewijzigd. 
 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Onze gemeente heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. Wij stellen gemeentegrond 
beschikbaar voor sociale huurwoningen en hebben Kennemer Wonen gevraagd om een 
woningbouwplan uit te werken voor het T&O plangebied. 
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Als uw raad instemt met het voorliggende ontwerp bestemmingsplan, dan worden de functies 
van de grond overeenkomstig het door uw raad vastgestelde definitief ruimtelijk kader. Na 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt de omgevingsvergunning verstrekt. Daarna 
kan gestart worden met de bouw van de woningen.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Ons college adviseert uw raad om het bestemmingsplan vast te stellen. Dit is de uitkomst 
van een langdurig proces waar diverse alternatieven zijn bekeken. Als de beroepstermijn is 
verstreken kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
De woningbouwlocatie op het T&O terrein aan de Jaap Weijandweg is onderdeel van de 
woningbouwprogrammering van de gemeente Bergen 2016-2020. De locatie is gelegen in 
Binnen Stedelijk Gebied. Er is sprake van regionale afstemming en de 
volkshuisvestingdoelstelling is om 100% in de sociale huur te realiseren.

RISICO’S 
Door in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Als uw raad niet instemt, moet er een aangepast ontwerp bestemmingsplan 
komen dat weer ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. 
Er kan enige onrust ontstaan als het vertrouwde T&O gebouw wordt gesloopt. Bij de 
herontwikkeling van het T&O plangebied is onderzoek gedaan naar het scenario waarbij het 
T&O gebouw gehandhaafd blijft. Dit scenario is niet wenselijk omdat de minimaal resterende 
bouwmogelijkheid geen uitkomst biedt voor een haalbaar plan.
De gemeente en Kennemer Wonen hebben in een overeenkomst aangegeven dat 
Kennemer Wonen de kosten voor eventuele planschade draagt. 

FINANCIËN 
De verkoop van gemeentegrond aan Kennemer Wonen is plan economisch beoordeeld. De 
gemeentegrond wordt overeenkomstig het gemeentelijk grondprijzenbeleid verkocht aan 
Kennemer Wonen. Voor huurwoningen in categorie 1 en 2 zijn de grondprijzen per woning 
respectievelijk € 16.500 en € 22.500 (excl. BTW). Bij de grondwaardebepaling is gerekend 
met 11 woningen in categorie 1 en 11 woningen in categorie 2. Indien de aantallen wijzigen, 
dan wordt dit meegenomen in de nog op te stellen exploitatieovereenkomst. 
Voor de kosten is gerekend met de inbrengwaarde van de grond en de opstallen. Verder zijn 
sloopkosten van het T&O gebouw en het bouw- en woonrijp maken inzichtelijk gemaakt. De 
herontwikkeling van het T&O terrein sluit naar het lijkt met een minimale winst voor de 
gemeente.

DUURZAAMHEID
Op 13 februari 2018 heeft ons college de aardgasvrije nieuwbouwambitie onderschreven. Op 
8 maart 2018 hebben de 17 wethouders duurzaamheid van Noord-Holland Noord deze 
ambitie bekrachtigd in bijzijn van ontwikkelaars, aannemers, installateurs, 
woningbouwverenigingen en bestuurders. Tijdens deze bijeenkomst hebben de marktpartijen 
een toezegging gedaan om niet alleen duurzame, maar ook gezonde woningen te 
ontwikkelen.

PARTICIPATIE
Bij zowel het definitief Ruimtelijk Kader als het ontwerp bestemmingsplan is een traject van 
participatie met omwonenden en belanghebbenden geweest. Dit heeft tot afstemming geleid 
en de gespreksverslagen zijn als bijlagen toegevoegd.
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UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Uw raad bespreekt het bestemmingsplan op 17 juni 2021. Bij vaststelling in juni 2021 en 
wanneer er geen beroepsschriften worden ingediend, treedt het bestemmingsplan eind 2021 
in werking. Vervolgens kan de omgevingsvergunningaanvraag worden behandeld. Bij een 
voorspoedig verloop van het geschetste proces kan eind 2022 gestart worden met de bouw.

BIJLAGEN

- Ontwerp bestemmingsplan T&O
- Plankaart
- Regels
- Gespreksverslag omwonenden Achterweg
- Gesprekverslag huurderscommissie

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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