
Technische vragen Kieslokaal voor BP Delversduin 

1.De 48 zienswijzen zijn gebundeld. Wij denken dat het gevoel in de 

originele zienswijzen op welke wijze dan ook , verloren gaat. En dat de 

interpretatie door een derde afbreuk doet aan de bedoeling en 

misschien ook wel aan de inhoud van de persoonlijke zienswijze. 

Welke reden is er om de 48 zienswijzen te bundelen ipv deze geanonimiseerd 

en openbaar te plaatsen op de website van de gemeente ?

Antwoord: Dit is geen technische vraag. Tijdens de commissievergadering van 

15 juni 2021 kan de portefeuillehouder deze vraag beantwoorden. 

2.Er wordt een uitgang midden in het centrum t.o. de kerk geprojecteerd. De 

randweg is ooit niet voor niets aangelegd en de Herenweg is inmiddels 

aangepast aan de fietsers middels een fietsstrook aan beide zijden van de weg. 

De weg is geprojecteerd op grond waar  zover ons bekend rechten  zijn van 

omwonenden mbt een overpad/erfdienstbaarheid. 

Hoe zijn deze rechten geborgd ?

Antwoord: In de nota van zienswijzen wordt hier antwoord op gegeven. “Het 

recht van overpad, zoals in de akte opgenomen, loopt over individuele percelen (de achtertuinen) en 

niet over het plangebied”. Het perceel in kwestie zal worden aangesloten aan de 

openbare weg, waardoor betreffende eigenaar zijn perceel direct kan bereiken.

3.Ook ligt er op de hoek (beoogde uitgang) een perceel grond dat nog onlangs 

gemaaid is. 

Wat betreft het gemaaide perceel; is de eigenaar nog de oude eigenaar of is dit 

perceel inmiddels eigendom van de ontwikkelaar ? 

Als het geen eigendom van de ontwikkelaar is wat is dan het recht om daar een 

weg te plannen ?

Antwoord: Dit is geen technische vraag. Het betreft hier de vaststelling van een 

bestemmingsplan. Het staat de gemeente binnen de daarvoor geldende 

wetgeving vrij bestemmingen aan gronden toe te kennen. Indien een 

bestemming vanwege eigendomsverhoudingen niet gerealiseerd kan worden, 

is sprake van een privaatrechtelijke belemmering. De initiatiefnemer heeft 

echter een overeenkomst met de huidige eigenaar en zal de grond verwerven. 



4.De aanwonenden hebben uit de media moeten vernemen dat er 

aanpassingen in het plan zijn aangebracht. 

Wij menen daaruit op te kunnen maken dat zij niet vooraf gekend zijn in de 

aanpassingen.

Wat is de reden om hen daar vooraf niet in te kennen ? 

Antwoord: een ieder die een zienswijze heeft ingediend heeft de nota 

zienswijzen ontvangen. De in de nota zienswijzen voorgestelde aanpassingen 

zijn een voorstel van het college aan de raad. Het is uiteindelijk aan de raad wel 

of niet in te stemmen met de voorgestelde zienswijzen. Met het verzenden van 

de brief aan de indieners van de zienswijze, in welke brief nadrukkelijk is 

aangegeven dat et een voorstel is van het college aan de raad, zijn de 

omwonenden vooraf gekend.

5.Het is gebruikelijk dat een ontwikkelaar omwonenden meeneemt in de 

plannen. Wij weten dat in 2017 dit een paar maal is gebeurd.

Kunt u aangeven of dat vanaf 2020  ook gebeurd is en op welke momenten 

(tijdlijn) die contacten er geweest zijn en waaruit die bestonden ?

Antwoord. Dit is geen technische vraag. Tijdens de commissievergadering van 

15 juni 2021 kan de portefeuillehouder deze vraag beantwoorden. 

6.Aan de Duynmyers Kroft is bij de overgang van parkeerterrein naar 

bollenland een klein perceel altijd eigendom van een partij niet zijnde de 

ontwikkelaar geweest.

Is dit nog zo of is deze grond inmiddels verworven door de ontwikkelaar ?

Antwoord: Dit stukje grond is eigendom van een derde. 

7.Enige tijd geleden was er sprake van een invasieve exoot, de Japanse 

duizendknoop, in de zuidwest hoek van het agrarisch perceel. Daar is gepoogd 

deze te bestrijden door de grond af te dekken met plastic.

Kunt u aangeven of deze bestrijding effect heeft gehad of dat de exoot nog een 

bedreiging is voor het perceel en de toekomstige bebouwing ?

Antwoord: Dit is geen technische vraag die betrekking heeft op het 

bestemmingsplan. De duizendknoop is nog steeds ingepakt. Dit zal nog 3 jaar 

zo zijn. Het inpakken is de meest beproefde methode om van de duizendknoop 

af te komen. 



8. De laatste jaren zijn ook veel (jongere) Egmonders gedwongen om buiten de 

gemeente te gaan wonen. Wat zijn de mogelijkheden om na de Egmonders die 

reeds in Egmond wonen, voorrang te geven aan Egmonders buiten de 

gemeente?

Antwoord: In de diverse regelingen is gekozen voor mensen met een 

economische of maatschappelijke binding met de Egmonden. Daar vallen de 

genoemde (oud) inwoners ook binnen. 

9. In de Betaalbaar- en bereikbaarheidsmaatregelen Delversduin staat 

omschreven dat de Egmonders voorrang hebben, om in Delversduin te kunnen 

gaan wonen.

Daarnaast staat hier ook verdeling van de verschillende soorten woningen, hier 

staat alleen niet omschreven wat voor soort woningen bij een categorie horen.

- Hoeveel van de 49 sociale woningen zijn of appartementen of huizen?

Antwoord: Dit is niet direct een technische vraag aangaande het 

bestemmingsplan. Dit ligt nog niet vast. Binnen de regels van het 

bestemmingsplan staat het initiatiefnemer vrij om in samenspraak met 

de sociale verhuurder (Kennemerwonen) een programma op te stellen. 

Vooralsnog is sprake van een mix tussen rug- aan rug woningen, 

appartementen en rijwoningen. 

- Hoeveel van de 20 midden huurwoningen zijn of appartement en of 

huizen?

Antwoord: idem

- Hoeveel van de 12 midden koop woningen zijn appartementen of 

huizen? 

Antwoord: idem 

Vragen fractie GL BP Delversduin

Gisteren heb ik tijdens de commissievergadering de volgende technische gesteld over het 
bestemmingsplan Delversduin: 
- de parkeerplaatsen op eigen terrein, tellen volgens mij voor 0,5 parkeerplaats;
Antwoord. Dit is niet correct. Uit de bijlage 6 van de nota parkeernormen (zie hieronder) blijkt dat 
het getal 0,5 geldt voor garages. Voor percelen met een dubbele oprit, waar hier sprake van is, geldt 
een norm van 2,0.



- de eenrichtingsstraatjes zien wij liever afgesloten voor autoverkeer.
De wethouder gaat daar op reageren. 
Antwoord. In principe gaat deze opmerking niet over het bestemmingsplan, maar over de 
toekomstige verkeersstructuur. Ter geruststelling. Bij de uitwerking van het civiele deel, zal ervoor 
worden gezorgd dat op bedoelde straatjes niet kan worden geparkeerd. Fysiek zal het onmogelijk 
worden gemaakt. Van afsluiten kan geen sprake zijn omdat hulpdiensten en bezorgdiensten e.d. wel 
over de wegen moeten kunnen rijden. 

Vanwege de tijdsdruk heb ik de wethouder gezegd, en aantal kleine vragen schriftelijk zal stellen. 
Hierbij dus. 
1
Hoe denkt de werthouder de WADI’s kind-veilig aan te leggen?
Antwoord. Ook dit gaat niet over het bestemmingsplan. Bij de civiele uitwerking zal ook aan dit 
aspect aandacht worden besteed. Overigens ligt het niet in de verwachting dat de toekomstige 
waterbergplaatsen continu onder water staan.
2
Er is geen definitie van een dak gegeven. 
Het bestemmingsplan maakt mogelijk, dat boven een dakgoot op 6 meter hoogte, een verticaal 
dakvlak wordt gemaakt, die feitelijk een verlenging is van de gevel.
Om dat te voorkomen stellen we voor een definitie van een dak op te nemen, waarbij het dakvlak 
maximaal 65 graden is.
Antwoord. Dit is een correcte constatering. Een definitie van een dak (of een kap) ontbreekt. Dit 
terwijl in artikel 6.2.2. onder g wordt voorgeschreven dat hoofdgebouwen moeten worden afgedekt 
met een kap. Aangezien het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de welstandsnota en 
conform het beeldkwaliteitsplan moet worden gebouwd, hoeft niet direct de vrees te bestaan dat 
“gevels worden verlengd”. Hoewel mogelijk dubbelop zou een amendement dat ziet op het opnemen 
van een begripsbepaling kap, waarbij een maximale hellingshoek van 65 graden geldt, technisch 
uitvoerbaar zijn. Tijdens de technische sessie heeft wethouder Valkering daarover ook al laten weten 
vanuit het college weinig bezwaren te zien. 

3
Bouwwerken, geen gebouw zijnde in gebieden met een verkeers- en verblijft gebied-bestemming 
mag 5 meter hoog zijn. Dat lijkt mij veel met hoog. (Paragraaf 5.2.2)
Antwoord. U moet hier denken aan lantaarnpalen. Bij de civiele uitwerking van het plan zullen zo 
laag als mogelijke, maar zo hoog als nodige palen worden geplaatst. Het verdient aanbeveling de 
hoogte te handhaven omdat anders eventueel bij de uitwerking al van het bestemmingsplan moet 
worden afgeweken. Dit voorkomen wij liever. 

4
Stel, dat er een fundering wordt gevonden van het kasteel Rodenburg. Wat gebeurt er dan?
Antwoord. In de planregels is een archeologische dubbelbestemming opgenomen. Er kan niet 
zondermeer direct gebouwd worden zonder voorafgaand archeologisch onderzoek. In artikel 7.3.2 
staat: 



“De omgevingsvergunning, zoals in lid 7.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen aan de hand van nader archeologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig 
zijn”. Indien ondanks de bovengenoemde onderzoeken toch iets gevonden wordt, wordt 
teruggevallen op daarvoor geldende wetgeving. 
5
De goothoogte is voor elke woning 6 meter hoog.
Als elke woning deze hoogte gebruikt, wordt een dorps karakter niet gerealiseerd. 
KAn een deel niet 3 meter worden?
Antwoord: dit is niet noodzakelijk. In et beeldkwaliteitsplan worden verschillende gebiedsdelen met 
ontwerpcriteria beschreven. Aan het beeldkwaliteitsplan wordt getoetst. Dit maakt het onmogelijk 
dusdanig te bouwen dat het dorpse karakter niet bereikt wordt.

Vragen fractie VVD BP Parck De Beeck 

Op 02-07-2020 heeft de raad de kaders vastgesteld in de (geamendeerde) Participatie Planning ten 
aanzien van o.a. het Uitvaartcentrum. Hier zouden in ieder geval de inwoners uit Bergen Oost, maar 
ook alle inwoners van Bergen worden gevraagd mee te denken. 
1. Waarom is aan deze opdracht van de raad ten aanzien van het Uitvaartcentrum geen gevolg 

gegeven?
Antwoord: Dit is geen technische vraag. Tijdens de commissievergadering van 15 juni kan de 
portefeuillehouder deze vraag beantwoorden.

In de op 22-10-2020 vastgestelde Structuurvisie Bergen-Oost wordt het Uitvaartcentrum benoemd als 
aparte ontwikkellocatie. Deze locatie is nu betrokken bij het Bestemmingsplan Parck De Beeck.

Waarom is deze locatie betrokken bij dit Bestemmingsplan en is deze wijziging niet aan de raad 
ter besluitvorming voorgelegd? Antwoord: Dit is geen technische vraag. Tijdens de 
commissievergadering van 15 juni kan de portefeuillehouder deze vraag beantwoorden.

1. Wat is de reden dat het college het uitvaartcentrum niet langer als aparte ontwikkellocatie wenste 
te beschouwen en daarmee tevens alle participatie voor deze locatie uit te sluiten? (het 
uitvaartcentrum heeft immers ook geen onderdeel uitgemaakt van het participatieproces waarin 
inwoners werden geconsulteerd over de 3 scenario’s) Antwoord: zie hiervoor.

In de op 22-10-2020 vastgestelde Structuurvisie Bergen-Oost heeft de raad de kaders vastgesteld ten 
aanzien van het beeldmerk van dit gebied, waarbij de korrelgrootte van de nieuwe bebouwing 
antwoord moet geven op de korrelgrootte van de nabij liggende bebouwing en de aangrenzende 
woonwijken.
1. Hoe sluit dit raadsoordeel aan bij de voorgenomen realisatie van 5 appartementengebouwen van 

4 bouwlagen met ieder 22 appartementen?
2. Waar is een dergelijke korrelgrootte in de nabij liggende bebouwing en de aangrenzende 

woonwijken te vinden?

Antwoord: Uit het addendum beeldkwaliteit structuurvisie Bergen-Oost van 10-8-2020:
Ad 4. Het gebied kenmerkt zich nu door de aanwezigheid van relatief grotere bouwmassa’s met een 
uitgesproken architectuur in een ruim opgezette groene setting. Het verzorgingstehuis Oudtburgh en 
de Blauwe Reiger zijn daar voorbeelden van. Ook de nieuwbouw van De Beeck past in die filosofie. 
Het beeldmerk van dit gebied qua bebouwingstypologie zou vooral grotere losstaande bebouwing 
moeten zijn in een ruime groene opzet. In de referentiebeelden voor de uitstraling van de openbare 
ruimte en de architectuur wordt daar van uitgegaan.
De bovengenoemde gebouwen zijn zeer divers in grootte en architectuur. De korrelgrootte wordt 
bepaald door footprint, hoogte, en mate van geleding. Qua footprint zijn elk van de bovengenoemde 
gebouwen veel groter dan de nieuwe appartementengebouwen; qua hoogte kleiner, en qua geleding 
is het beeld divers met als uitersten de zeer gelede Oudtburgh en de vrijwel ongelede Beeck. De 
nieuwe appartementen, zelf niet geleed, passen in het diverse beeld. In het plan worden de nieuwe 



appartementen vrij gehouden van de meer landschappelijke oost- en zuidrand van het plangebied 
door hun positie aan de noordkant van het plangebied.
De enige echt nabij gelegen woonwijk is Saenegeest met alleen rijenhuizen. Deze wijk heeft door de 
omzoming van het plangebied en de ruime afstand van de bebouwing in Saenegeest tot de Kerkedijk, 
er geen ruimtelijke relatie mee. In de wijdere omgeving zijn qua hoogte de appartementen 
vergelijkbaar met de split-level appartementengebouwen in de 9Nessen (4/4,5 lagen) die overigens 
weer een kleinere footprint hebben. 
Kortom, wat betreft de korrelgrootte passen de appartementengebouwen in het diverse beeld van hun 
directe omgeving en liggen ze te ver weg van de aangrenzende woonwijken om er een ruimtelijke 
relatie mee te hebben.

In de op 22-10-2020 vastgestelde Structuurvisie Bergen-Oost heeft de raad eveneens de kaders 
vastgesteld dat de Beeldkwaliteit (beslispunt 2) zou moeten worden uitgewerkt in een 
Beeldkwaliteitsplan door een landschapsarchitect, waarin waardes als natuur inclusief bouwen en 
versterking van de aanwezige biodiversiteit zijn meegenomen.

Hoe is aan deze raadsopdracht uitvoering gegeven? Antwoord: Dit is geen technische vraag. 
Tijdens de commissievergadering van 15 juni kan de portefeuillehouder deze vraag 
beantwoorden.
Is de huidige massastudie in het Beeldkwaliteitsplan Parck De Beeck het resultaat van deze 
opdracht, of staat dit hier los van? Antwoord: Dit is geen technische vraag. Tijdens de 
commissievergadering van 15 juni kan de portefeuillehouder deze vraag beantwoorden.

In de op 22-10-2020 vastgestelde Structuurvisie Bergen-Oost heeft de raad besloten dat voor de 
verkeersafwikkeling van het bouwverkeer van de BSV-locatie een TIJDELIJKE doorkruising van de 
oprijlaan van de begraafplaats richting Molenweidtje komt.
Blijkens de plankaart is er sprake van een PERMANENTE doorkruising van de oprijlaan.
1. Vanwaar deze afwijking van het door de raad genomen besluit?

Antwoord: Dit is geen technische vraag. Tijdens de commissievergadering van 15 juni kan de 
portefeuillehouder deze vraag beantwoorden.

Enige tijd geleden is er een second opinion uitgevoerd op de Grex van het BSV terrein
Zijn de aanbevelingen hieruit verwerkt? Antwoord: Dit is geen technische vraag. Tijdens de 
commissievergadering van 15 juni kan de portefeuillehouder deze vraag beantwoorden.

1.

Blijkens blz 5 van het raadsvoorstel wordt in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar 
geregeld dat de koopwoningen eerst aan inwoners uit de gemeente worden aangeboden. 
De Huisvestingswet 2014 sluit overheidsbemoeienis met de verdeling kavels, koopwoningen -met 
uitzondering van de Waddeneilanden- en woonruimte boven de in de verordening bepaalde 
prijsgrenzen uit.
1. Hoe rijmt het college dit verbod met deze bepaling in de anterieure overeenkomst? 

Antwoord: Dit is geen technische vraag. Tijdens de commissievergadering van 15 juni kan de 
portefeuillehouder deze vraag beantwoorden.


