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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Vaststelling bestemmingsplan Monnet Nes 

 
Voorgesteld besluit 
 
1. het bestemmingsplan "Monnet Nes" met digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0373.BPGO2002monnetnes-C001 vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
Geheimhouding       Nee     Ja  
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 15 maart 2021 
Zaaknummer : BB21.00140 
Voorstelnummer : RAAD210036 
Commissie : Bestemmingsplannen 
Commissiebehandeling : 15 maart 2021 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Plannen en Projecten 
Opsteller(s) : Lennard Lindeman 
Telefoonnummer : 072 888 0000 
Bijlagen:  : bestemmingsplan 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Het bouwplan bevat 4 vrijstaande woningen op het perceel Zuidlaan 59 in Bergen. Het 
perceel is nu onbebouwd. Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid voor een 
appartementengebouw, maar voor het bouwplan is een nieuw bestemmingsplan nodig.  
 
Uw raad heeft op 5 juli 2018 besloten om de coördinatieregeling toe te passen, zodat het 
vaststellen van het bestemmingsplan tegelijkertijd plaatsvindt met het verlenen van de 
omgevingsvergunning. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen samen met de ontwerp 
omgevingsvergunning en het conceptbesluit voor de hogere geluidswaarde. Er zijn geen  
zienswijzen ingediend. Uw raad wordt geadviseerd om het bestemmingsplan vast te stellen.  
 
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE 
De raad heeft in dit geval beleidsvrijheid om een keuze te maken die hij in het belang van 
een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Indien de raad van mening is dat er met dit 
bestemmingsplan sprake is/blijft van een goede ruimtelijke ordening, kan de raad besluiten 
het bestemmingsplan vast te stellen. Indien de raad van mening is dat geen sprake (meer) is 
van een goede ruimtelijke ordening, kan de raad gemotiveerd besluiten om het 
bestemmingsplan niet vast te stellen. 
 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL  
1. Ruimtelijk aanvaardbaar  
Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld, omdat het bouwplan niet voldoet aan het 
geldende bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan kan in procedure worden 
gebracht, omdat sprake is van een plan dat ruimtelijk aanvaardbaar is. Er zijn ook geen 
zienswijzen ingediend. 
 
In het ontwerp bestemmingsplan komen de ruimtelijk relevante onderwerpen aan de orde, 
waaronder de diverse milieuaspecten. Uit het plan blijkt dat er geen belemmeringen zijn om 
dit project uit te voeren.  
 
De locatie betreft een omvangrijk onbebouwd perceel. Deze omvang van het perceel 
rechtvaardigt - mede gezien in relatie met de woonpercelen in de directe omgeving - 
nieuwbouw met vier vrijstaande woningen. 
 
2.Kostenverhaal verzekerd 
Met de initiatiefnemer van het bestemmingsplan is een overeenkomst gesloten. Met deze 
overeenkomst worden de kosten van de gemeente betaald door de initiatiefnemer. Hiermee 
is het kostenverhaal verzekerd en is een exploitatieplan niet nodig. Dit maakt dat de raad 
expliciet moet besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. Dit is geregeld in hoofdstuk 6 
van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN  
Er zijn al eerder plannen gemaakt voor deze locatie. In eerste instantie, in 2009, betrof het 
een appartementengebouw voor de bouw van 12 appartementen. Hiervoor was een 
omgevingsvergunning verleend. Dit plan stuitte echter op bezwaren van de omgeving. Later 
is een verzoek ingediend voor de bouw van 5 vrijstaande woningen. Uiteindelijk heeft de 
gemeente besloten dat medewerking kan worden verleend aan een bouwplan voor 4 
vrijstaande woningen.  
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REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
n.v.t. 
 
RISICO’S  
Gelet op het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan en gelet 
op de ruimtelijke onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt de kans op 
een gegrond beroep als zeer beperkt ingeschat. 
 
FINANCIËN  
Met de initiatiefnemer van het bestemmingsplan is een overeenkomst gesloten. Met deze 
overeenkomst worden de kosten van de gemeente betaald door de initiatiefnemer. Ook 
eventuele planschade kan op de initiatiefnemer worden verhaald. 
 
DUURZAAMHEID 
In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven op welke wijze invulling wordt 
gegeven aan duurzaamheid.  
 
PARTICIPATIE 
Initiatiefnemer heeft het plan besproken met omwonenden. Daarnaast hebben omwonenden 
een zienswijze in kunnen dienen, maar van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Indien de raad besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan 
volgens de gebruikelijke wettelijke regels voor 6 weken ter inzage gelegd voor de 
beroepstermijn. Omdat de coördinatieregeling van toepassing is, kan tegelijk beroep worden 
ingediend tegen de omgevingsvergunning en hogere geluidswaarde. 
 
De publicatie vindt zowel in papieren vorm als digitaal plaats. De ter inzage legging wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant het digitaal Gemeenteblad en op de gemeentepagina van 
het huis-aan-huisblad. Na afloop van de inzagetermijn is het bestemmingsplan 
onherroepelijk, tenzij er beroep is ingesteld. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, is de 
kans op een beroep zeer beperkt. 
 
BIJLAGEN 
 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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