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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Bestemmingsplan Parck de Beeck

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan Parck de Beeck met identificatienummer 
NL.IMRO.0373.BPG02003ParckBeeck-C001, zoals opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit, 
vast te stellen;
2. Vast te stellen dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd 
en daaruit volgend geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. Het beeldkwaliteitsplan Parck de Beeck toe te voegen aan de welstandsnota Bergen 
2004;

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Door de vergrijzing gedreven krimp in de gemeente Bergen staan voorzieningen onder druk 
en komt de leefbaarheid in het gedrang. Het bouwen van een significant aandeel betaalbare 
en voor inwoners bereikbare woningen kan deze krimp keren.  Daarom wordt  ook op de 
locatie van het voormalige BSV-terrein een woningbouwplan ontwikkeld. 

Het BSV-terrein kent een lange voorgeschiedenis. Door in alle rust goed te luisteren naar de 
geluiden van omwonenden en belanghebbenden is een plan ter visie gelegd dat met recht 
een win-win situatie genoemd mag worden. Een flink aantal betaalbare woningen erbij, en 
een plan dat qua inrichting en duurzaamheid ook mooi aansluit bij de omgeving. Voor het 
BSV-terrein wordt nu gerekend op de bouw van 152 woningen.  De woningen nemen de 
plaats in van de voetbalvelden van de voormalige voetbalclub BSV en het terrein tegenover 
De Beeck waar het voormalig uitvaartcentrum staat. 

Het bestemmingsplan heeft gedurende zes weken als ontwerp ter visie gelegen ten behoeve 
van het indienen van zienswijzen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De raad kan besluiten tot niet vaststellen van het bestemmingsplan, of gewijzigd ten opzichte 
van het voorstel dat nu voorligt. Gezien het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend en feit 
dat met het plan een significant aantal betaalbare woningen wordt gerealiseerd, wordt uw 
raad geadviseerd het bestemmingsplan vast te stellen. 

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

Dit  advies  valt  uiteen in  de volgende  acht  onderwerpen;  Geschiedenis,  planbeschrijving, 
beeldkwaliteitsplan,  woningbouw, participatie  en drie  formele aspecten.  Hieronder worden 
deze acht onderwerpen afzonderlijk behandeld.

Geschiedenis

De ontwikkeling  van het  BSV-terrein  heeft  een lange voorgeschiedenis.  In de startnotitie 
project  Fusie Omni BSV – v.v.  Berdos zoals door de gemeenteraad vastgesteld in 2011 
wordt  al  aangegeven  dat  na  de  fusie  het  BSV-terrein  zal  worden  aangewend  voor 
woningbouw.  Eerder  al  is  de  locatie  als  mogelijke  binnenstedelijke  woningbouwlocatie 
aangemeld bij de provincie Noord-Holland. 

In  2015  besluit  de  gemeenteraad  uiteindelijk  over  de  fusie  van  de  voetbalverenigingen. 
Tijdens die raadsvergadering wordt een motie ingediend door de fractie van de VVD met als 
doel  de  woningbouw  op  deze  locatie  te  versnellen.  De  gemeenteraad  besluit  in  2016 
vervolgens over het principebesluit om de locatie BSV-terrein te ontwikkelen. Onderdeel van 
dit  besluit  was  onder  meer  het  opstellen  van  een  onderbouwing  voor  de 
woningbouwbehoefte en de opdracht een stedenbouwkundig verkavelingsplan op te stellen. 

Na uitvoerig teken- en rekenwerk wordt aan de gemeenteraad in 2018 dit verkavelingsplan 
ter vaststelling voorgelegd. Het verkavelingsplan zag op dat moment op circa 88 woningen 
met een bijbehorend woningbouwprogramma. Gelijk met dit besluit is ook ingestemd met het 
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procesvoorstel  gericht  op de realisatie  van de woningbouwlocatie  waarbij  Sweco BV als 
risicodragend gebiedsregisseur optreedt. Met het raadsbesluit kreeg het college ook expliciet 
de opdracht om een bestemmingsplan in procedure te brengen. Bij, unaniem aangenomen, 
motie  heeft  het  college  als  extra  opdracht  mee  gekregen  het  aantal  woningen  door 
aanpassing van de verkaveling positief bij te stellen. 

Na het opstellen van een eerste vingeroefening voor wat betreft de grondexploitatie en de 
residuele grondwaarde eind 2018 heeft  het project vervolgens enige tijd stil  gelegen. Die 
stilleging had te maken met het ontbreken van een projectleider, andere politieke prioriteiten 
en de landelijke stikstofproblematiek.

Nadat een oplossing is gevonden met betrekking tot de stikstofproblematiek en een nieuw 
verkavelingsplan is opgesteld heeft de participatie over de structuurvisie Oudburgerpolder 
enige tijd voorrang gehad. Daardoor kon participatie pas in het najaar van 2020 specifiek 
over dit plan plaatsvinden. De input die is gegeven in de participatie over de structuurvisie 
raakt direct aan het BSV-terrein. Die participatie, waarover verder op meer, is vormgegeven 
langs de kaders van de gemeenteraad. 
Ter afsluiting van het proces heeft het bestemmingsplan in 2021 voor zes weken ter visie 
gelegen. Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen binnengekomen. 

Planbeschrijving

Het plan gaat uit  van vijf  appartementengebouwen in de noordwesthoek van het gebied. 
Hierdoor wordt maximale afstand tot omliggende bestaande woningen en het buitengebied 
gecreëerd.  Ieder  appartementengebouw  is  maximaal  vier  bouwlagen  hoog  en  heeft  22 
appartementen en bergingen per gebouw. De grondgebonden woningen liggen voornamelijk 
in de zuidoosthoek nabij de Kerkedijk en Oudtburghweg. Deze woningen worden zodanig 
bestemd dat uitbreiding van de woningen niet mogelijk  is,  zodat deze voor de doelgroep 
beschikbaar  blijven.  In  het  bestemmingsplan  wordt  de  locatie  van  de  gebouwen  op 
hoofdlijnen  bepaald.  Op  die  wijze  is  een  goede  mix  gevonden  tussen  flexibiliteit  en 
rechtszekerheid.  Het  kan hierbij  bijvoorbeeld  nooit  zo zijn  dat  de appartementen op een 
andere  locatie  dan  de  noordwesthoek  worden  gebouwd.  De  gebouwen  krijgen  een 
woonbestemming. De rest van het bestemmingsplan wordt voornamelijk gedomineerd door 
de bestemmingen Groen en Water en in mindere mate door de “noodzakelijke” bestemming 
Verkeer, die vereist is voor de aanleg van de hoofdweg en parkeerplaatsen in het gebied. 
Door in het  plangebied ook de locatie van het oude uitvaartcentrum te betrekken is een 
oplossing gevonden voor  de opdracht  van de gemeenteraad om het  aantal  woningen te 
verhogen zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 

Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan

De  welstandcommissie  heeft  het  stedenbouwkundig-  en  beeldkwaliteitsplan  met 
enthousiasme ontvangen en ermee ingestemd.
Het  plan  sluit  aan  op  de  structuurvisie  Bergen-Oost  waarin  de  omgeving  wordt 
gekarakteriseerd  als  een  stelsel  van  gesloten  landschappelijke  ‘kamers’  en  meer  open 
gebieden.  In het plangebied is voor het BSV-terrein sprake van een ‘kamer’,  en voor de 
ruimte ten noorden van de Beeck van een meer open ruimte, namelijk een verwijding van het 
Molenweidtje  bij  het  voorplein  van  de  Beeck.  De  BSV-kamer  en  het  Beeckplein  zijn 
gescheiden door de oprijlaan van de begraafplaats, en zijn alleen verbonden door een oost-
west lopende langzaam-verkeerroutefietsroute die uitkomt op de Oudtburghweg. De BSV-
kamer  wordt  voor  autoverkeer  ontsloten  vanaf  de  Kerkedijk  en  de  beide 
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appartementengebouwen  aan  het  Beeckplein  vanaf  het  Molenweidtje.  Beide  plandelen 
worden zo groen mogelijk ingericht, voor het Beeckplein met de restrictie dat er uiteraard ook 
een  parkeerprogramma voor de Beeck moet worden gerealiseerd. De BSV-kamer wordt een 
parkachtige  ruimte.  Niet  alleen  is  de auto  hier  te  gast  met  minimale  verharding en een 
geconcentreerde parkeeroplossing,  maar ook de gebouwen zijn dat,  in die zin dat ze als 
losse ‘ objecten’ in het groen staan. De vierlaagse appartementengebouwen liggen aan de 
kant  van de begraafplaats,  zo  ver  mogelijk  van de Oudtburghweg,  de Kerkedijk,  en het 
weidegebied aan de oostkant. De overgang wordt gevormd door grondgebonden woningen 
van twee lagen met een plat dak, in een uitwaaierende vingervormige verkaveling. Tussen 
deze ‘ vingers’ wordt de sloot die de kamer omvat uitgegraven tot ecologische plas-dras-
zones. De woningen krijgen geen tuin maar een aangebouwd terras. Er blijft zodoende veel 
ruimte over voor de openbare ruimte met zijn parkinrichting. De bestaande bomen langs de 
randen blijven voor het grootste deel behouden, terwijl de voormalige voetbalvelden worden 
ingericht  met  bosschages  en  boomgroepen.  Zowel  de  appartementengebouwen  als  de 
woningen  zijn  0-op  de  meter,  mede  door  het  optimaal  benutten  van  de  daken  voor 
zonnepanelen. Het gebied wordt geoptimaliseerd voor bodeminfiltratie van water en door de 
uitgesproken  groene  inrichting  op  het  voorkomen  van  hittestress.  Ook  wordt  door  het 
uitgraven van de omringende sloten en door het graven van een nieuwe sloot ten noorden 
van de Beeck-appartementen het oppervlaktewater vergroot en gekoppeld. De parkinrichting 
wordt geoptimaliseerd voor biodiversiteit.

In het uiterlijk  zal  de bebouwing een ‘architectonische familie’  vormen. Omdat de groene 
inrichting  in  eerste  instantie  beeldbepalend  is,  wordt  een  ingetogen  uitstraling 
voorgeschreven;  voor  alle  gebouwen  een  eenvoudige  basisvorm  met  een  plat  dak.  De 
woningen  krijgen  een verticale  geleding  die  de individuele  woningen  accentueert,  en  de 
appartementengebouwen  een  horizontale  waarbij  de  verdiepingen  zichtbaar  worden 
gemaakt.  Balkons  blijven  bij  die  laatste  binnen  de contour  van het  gebouw.  De entrees 
worden open en uitnodigend. De woningen krijgen aan de entreekant een ‘Delfse stoep’, een 
1,5 meter brede zone voor een bankje of een plantenbak.

In kleuren en materialen wordt een beperkt palet voorgeschreven om de rust in het beeld te 
bevorderen:  een  gemêleerde  lichtgrijs-bruine  baksteen  en  delen  vergrijzend  hout,  met 
kozijnen in de kleur van de gevel. Er wordt een hoge kwaliteit in de detaillering vereist, met 
kozijnen die diep terug liggen in de gevel of daar juist  uitspringen, en de toepassing van 
bijzondere metselwerkverbanden langs dakranden en entreezones.        

In  het  stedenbouwkundige-  en  beeldkwaliteitsplan  Parck  de  Beeck  is  opgenomen  de 
inpassing  in  de  structuurvisie  Bergen-Oost,  de  verkaveling,  de  ontsluiting  voor  de 
verschillende verkeerssoorten met de parkeeroplossing, de loop van wegen en paden, de 
water-  en  groenstructuur,  voorschriften  voor  de  inrichting  van  de  openbare  ruimte  met 
profielen, en voor het uiterlijk van de gebouwen.

De  gemeenteraad  wordt  voorgesteld  het  beeldkwaliteitsplan  toe  te  voegen  aan  de 
Welstandsnota  Bergen  2004.  De  Welstandsnota  vormt  de  basis  van  toetsing  door  de 
commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en heeft door haar wettelijke status een belangrijke rol 
bij de vergunning verlening. Door het beeldkwaliteitsplan te koppelen aan de Welstandsnota 
kan getoetst worden aan de criteria die aan de gebouwen zijn gesteld. De landschappelijke 
criteria worden geborgd door het beeldkwaliteitsplan ook als voorwaardelijke verplichting op 
te nemen in het bestemmingsplan.
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Woningbouw

De woningen waarin het bestemmingsplan voorziet zijn opgedeeld in 110 appartementen en 
42 grondgebonden woningen.  KennemerWonen neemt 76 appartementen/woningen in de 
sociale huur voor haar rekening. 44 appartementen worden in het middensegment verhuurd. 
De resterende 32 woningen komen beschikbaar voor koop tot maximaal € 400.000.

De behoefte aan woningen in de gehele gemeente Bergen is kwantitatief onderbouwd in de 
notitie  Bergense  behoefte  waarin  diverse  woningbouwonderzoeken  zijn  samengevat  en 
gecombineerd met een gemeentelijke beleidskeuze. Daar vanuit is samen met de cijfers van 
de  Stichting  Sociale  Verhuurders  Noord-Kennemerland  (SVNK)  ook  gemeente  breed  te 
onderbouwen dat kwalitatief  behoefte bestaat  aan de geplande woningen.  Om een meer 
locatie  specifieke  woningbouwbehoefteonderbouwing  te  geven  is  een  notitie  geschreven 
door Bureau Stedelijke Planning. In deze notitie is op een voldoende actuele, concrete en 
met gebruikmaking van cijfermatige gegevens, de behoefte aan deze stedelijke ontwikkeling 
beschreven.

De betaalbaarheid  en bereikbaarheid  van de woningen  wordt  op verschillende manieren 
geborgd. In dit plan maken we gebruik van de volgende middelen:

1. Doelgroepenverordening
De  Doelgroepenverordening  Bergen  2020  geeft  ons  de  mogelijkheid  in  het 
bestemmingsplan te borgen, net zo als bijvoorbeeld een maximum aantal woningen 
wordt  geregeld,  dat  woningen  in  een  specifieke  woningbouwcategorie  moeten 
worden  gebouwd.  De  Doelgroepenverordening  regelt  ook  voor  hoelang  deze 
woningen  voor  een  bepaalde  periode  voor  een  aangewezen  doelgroep  in  stand 
moeten  worden  gehouden.  Voor  huurwoningen  is  dat  minimaal  20  jaar  en  voor 
koopwoningen 10 jaar. 

We passen deze maatregel toe voor alle sociale en midden huur woningen in het 
bestemmingsplan.

2. Huisvestingsverordening en beleidsregels
De Huisvestingsverordening Bergen 2019 geeft samen met de daarop gebaseerde 
beleidsregels de mogelijkheid om bij nieuwbouw voorrang te geven aan inwoners uit 
onze  gemeente  die  een  woning  achterlaten.  Die  regel  passen  we  hier  ook  toe. 
Daarnaast  past  het  college  het  komende  jaar  de  beleidsregel  zo  aan  dat  ook 
voorrang gegeven wordt aan starters uit onze gemeente. 

We passen deze maatregel toe voor alle sociale huurwoningen in het plan.

3. Anterieure overeenkomst
In  de  overeenkomst  die  wordt  gesloten  met  de  ontwikkelaar  regelen  we 
privaatrechtelijk dat woningen in een bepaalde categorie gebouwd moeten worden. 
Daarnaast regelen we dat het verplicht is voor de koopwoningen een antispeculatie-
beding  op  te  nemen  zodat  die  woningen  niet  met  grote  winst  kunnen  worden 
verkocht. Als laatste regelen we ook dat de koopwoningen eerst aan inwoners uit de 
gemeente worden aangeboden. 

We passen deze maatregel toe voor alle woningen in het plan.
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4. Toegelaten instelling
Door de sociale huurwoningen te laten verhuren door een toegelaten instelling, in dit 
geval  Kennemer Wonen,  borgen we dat  de woningen langjarig  sociaal  blijven  en 
kunnen we via onze prestatieafspraken sturen op toewijzing en woonbeleid. 

We passen deze maatregel toe voor alle sociale huurwoningen in het plan.

5. Specifiek bestemmen
Woningen binnen het bestemmingsplan zijn zo bestemd dat het niet mogelijk is de 
woning te vergroten. Voor dure verbouwingen die de prijs van de woningen opdrijven 
is  dus  geen  ruimte.  Wie  een  groter  huis  wil  zal  moeten  verhuizen  waardoor  de 
doorstroming wordt verbeterd. 

We passen deze maatregel toe voor alle koopwoningen in het plan.

Voor meer informatie over deze verschillende maatregelen wordt verwezen naar de notitie 
Betaalbaar en Bereikbaar Bergen 2021. 

Participatie

Over  de  ontwikkeling  van  een  woningbouwprogramma op  het  BSV-terrein  is  op  diverse 
momenten geparticipeerd. In 2016 is over het principe besluit overleg geweest met onder 
andere  Bergen  Totaal  en  de  gemeenschappelijke  bewonersverenigingen  van  de  kern 
Bergen.  Na dit  overleg hebben zij  aangegeven zich te kunnen vinden in woningbouw op 
deze locatie. 

Het verkavelingsplan dat in 2018 aan de gemeenteraad is voorgelegd, is met toepassing van 
de  inspraakverordening,  voor  een  ieder  ter  visie  gelegd.  De  reacties  die  daarop  zijn 
binnengekomen (3) zijn verwerkt in het raadsbesluit.  Op de over dit  plan georganiseerde 
informatieavond  waren,  naast  omwonenden,  ook  120  belangstellenden  voor  een  woning 
aanwezig. De opmerkingen, die op deze avond zijn gemaakt, zijn eveneens verwerkt. 

Tijdens de participatie over de structuurvisie Bergen Oost, thans Oudburgerpolder,  is ook 
veel  gesproken  over  de  (effecten  van)  de  plannen  op  het  BSV-terrein.  De  vele 
participatiemomenten die daar hebben plaatsgevonden en de keuzes die daar zijn gemaakt 
op het gebied van verkeersafwikkeling en beeldkwaliteit hebben mede dit plan bepaald. 

Op 22 oktober 2020 heeft  de gemeenteraad, naar aanleiding van de aanvullingen op de 
structuurvisie  Bergen  Oost,  besloten  dat  specifiek  voor  BSV  drie  verkavelingenplannen 
moesten  worden  gemaakt  met  verschillende  bebouwingsdichtheden  van  27,  31  en  35 
woningen per hectare. Deze verkavelingsplannen moesten vervolgens met omwonenden en 
andere belangengroepen worden besproken o.a. voor wat betreft de verkeersintensiteit en 
ruimtelijke inpassing, waarbij per variant gevraagd werd wat benodigd is om een bepaalde 
variant te kunnen accepteren. 

Op 25 januari  2021 zijn  de drie verkavelingsplannen besproken.  Naar aanleiding van dit 
gesprek is het plan aangepast. Die aanpassingen zijn vervolgens weer teruggekoppeld aan 
de  deelnemers  van  de  participatieronde  tijdens  een  tweede  bijeenkomst.  Van  de  24 
ingebrachte punten zijn er 19 direct overgenomen, worden er 3 nog onderzocht en zijn er 2 
punten gemotiveerd niet overgenomen. Dit betrof het maken van drijvende woningen en het 
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aanleggen  van  ondergrondse  parkeergarages.  De  verslagen  en  opnamen  van  de 
participatiemomenten evenals de presentaties zijn voor de gemeenteraad beschikbaar.

Uiteindelijk heeft de participatie er, mede, toe geleid dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 

Kostenverhaal

De gemeente is verplicht bij bepaalde ruimtelijke besluiten de kosten die de gemeente maakt 
voor de uitvoering van dit besluit in rekening te brengen bij de initiatiefnemer. Denk hierbij 
bijvoorbeeld  aan de ambtelijke  uren die  worden gemaakt.  Deze kosten vallen  buiten de 
gebruikelijke leges. In de Wet ruimtelijke ordening, meer specifiek in artikel 6.12 van die wet, 
is  opgenomen  dat  de  gemeente  voor  het  verhalen  van  deze  kosten  een  zogenaamd 
‘exploitatieplan’ moeten vast te stellen. 

Het exploitatieplan vormt de basis voor het verhalen van de hiervoor genoemde kosten. In de 
wet is opgenomen in welke gevallen dit nodig is. Van de regel in de wet die verplicht tot het 
vaststellen  van een exploitatieplan  kan worden afgezien als  het  verhalen  van de kosten 
anders  is  geregeld.  Denk  hierbij  aan  een  anterieure  overeenkomst  waarbij  alle  kosten 
worden verhaald. Het gaat dan veelal over het verhalen van planschade, ambtelijke kosten 
en de kosten van aanpassingen aan de openbare ruimte. De gemeenteraad moet volgens de 
wet (artikel 6.12, tweede lid) dan expliciet besluiten om af te zien van het vaststellen van een 
exploitatieplan. 

Voor  het  verhalen  van  de  (plan)kosten  voor  de  ontwikkeling  op  de  locatie,  waarop 
bestemmingsplan Parck de Beeck betrekking heeft, is nog geen anterieure overeenkomst 
gesloten. Op dit moment wordt nog aan die overeenkomst gewerkt. Toch bestaat er geen 
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan. De kosten worden namelijk verhaald 
via de verkoop van de grond binnen het plangebied die nu in eigendom is van de gemeente. 
Daarmee is het verhaal van de gemaakte kosten anderszins verzekerd en is vaststelling van 
een  exploitatieplan  niet  nodig.  De  gemeenteraad  wordt  gevraagd  dit  punt,  vanwege  de 
wettelijke verplichting daartoe, separaat via een raadsbesluit te bekrachtigen. 

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet 
van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State het plan bij een eventueel beroep versneld behandelt. Voor appellanten brengt het 
bijvoorbeeld  met  zich  mee  dat  alle  beroepsgronden  direct  in  het  beroepschrift  moeten 
worden opgenomen. In de publicatie van het besluit nemen we deze gevolgen mee. 

M.e.r.-beoordeling
Indien een bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een stedelijk ontwikkelingsproject 
en  een  besluit  betreft  als  bedoeld  in  kolom  4  van  bijlage  D  bij  het  Besluit  m.e.r  dient 
voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpplan een m.e.r.-beoordelingsbesluit. te 
worden  genomen.  Het  college  heeft  dit  ‘m.e.r.-beoordelingsbesluit’  op  9  maart  2021 
genomen. 

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

Het  college  heeft  uit  drie  scenario’s  het  meest  kansrijke  scenario  gekozen.  Deze  drie 
scenario’s zijn in een eerder stadium aan omwonenden en belanghebbenden voorgelegd. In 
het  gekozen  plan  zijn  vijf  appartementengebouwen  in  de  noordwesthoek  ingetekend. 
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Hierdoor wordt afstand tot omliggende bestaande woningen en het buitengebied gecreëerd. 
Ieder appartementengebouw is maximaal vier bouwlagen hoog en heeft 22 appartementen 
per gebouw. De grondgebonden woningen liggen voornamelijk in de zuidoosthoek nabij de 
Kerkedijk  en  Oudburghweg.  Om goed  aan  te  sluiten  bij  de  natuurrijke  omgeving  zal  de 
nieuwe wijk daarnaast groen en waterrijk worden ingericht. Een scenario waarin nog meer 
woningen werden gerealiseerd is vanwege de extra belasting op het gebied afgevallen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 

De geplande woningen zijn regionaal afgestemd.

RISICO’S 

Aan het vaststellen van dit bestemmingsplan zitten geen directe risico’s verbonden anders 
dan het risico dat derden die zich niet in het plan kunnen vinden zich zullen richten tot de 
rechter. 

FINANCIËN 

De kosten die  gemoeid  zijn  met  de planvorming  worden via  de uitgangspunten van het 
grondbeleid verhaald. 

DUURZAAMHEID

De ambitie is om het plan zo duurzaam, natuur inclusief en klimaat adaptief als mogelijk in te 
richten. Hierover vindt permanent afstemming plaats binnen de projectgroep.

PARTICIPATIE

Zie hierboven.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

Na  vaststelling  van  het  bestemmingsplan  volgt  de  mogelijkheid  voor  beroep  tegen  het 
bestemmingsplan bij de bestuursrechter. Mocht hier geen gebruik van gemaakt worden kan 
kort daarna de omgevingsvergunning worden afgegeven en de bouw beginnen.

BIJLAGEN

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

- Formatieakkoord 2019-2022;
- Focusagenda 2019;
- Woningbouw BSV-velden; 
- Herbouw zwembad De Beeck;
- Notitie Bergense Behoefte;
- Notitie betaalbaar en bereikbaar Bergen;
- Structuurvisie Oudburgerpolder (voorheen Bergen Oost);
- Participatie planning Bergen Oost.

Pagina 8 van 10



Pagina 9 van 10



Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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