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1. Beantwoording vragen (gesteld tijdens raadscommissie 25 jan 2007) 
 
Antwoord college: 
Vierkante meters locatie Elkshove 

In het overzicht van stedenbouwkundig bureau Vijn is destijds aangegeven dat 
het terrein 17.000 m2 groot is. De bouwvlek van het geldende bestemmingsplan 
betreft ca. 16.045 m2 en daar is bureau Vijn ook van uit gegaan. Dat is inclusief 
eigendom het eigendom van woningstichting Duinstee.  
 
De in de bijlage van het voorstel van 26 april 2005 genoemde 13.000 m2 is het 
eigendom van de gemeente binnen deze 16.000 m2. De vijverpartij meet zo’n 70 
m x 50 m = 3.500 m2 zodat er resteert aan bruto uitgeefbaar oppervlak zo’n 
9.500 m2. Dit is de basis van Tauw en Inbo in de diverse plannen en dus ook 
voor het BCS rapport.  
 
Alternatief plan locatie Elkshove 1 

Het idee van dhr. Bijl is om, kijkend naar het terreindeel aan de kant van de Pr. 
Hendriklaan, met behoud van gemeentehuis en parkeervoorziening 6.000 m2 
grond aan vrije kavels uit te geven. Daar de wegen er al liggen valt er dan toch 
wel zo’n 3mln. binnen te halen. Als we op de plaats van de het huidige blokje 
sociale woningen een “torentje” plaatsen van 4-hoog, kan hier de sociale 
woningbouw worden gerealiseerd. 
 
Reactie op alternatief plan Elkshove 1 

Het uitgeven van 6.000 m2 aan vrije kavels komt overeen met de max-variant 
genoemd in het BCS-rapport waarbij gerekend wordt met bijna 6.000 m2 aan 
netto-uitgeefbaar m2. Tegen een voorzichtige prijs van € 600 per m2 levert dat 
ruim € 3.500.000 aan inkomsten op, dit deel van het voorstel levert geen verschil 
op met het BCS-rapport.  
 
Wel betekent het dat in dit voorstel de vijverpartij gedempt moet worden wat 
zowel een probleem oplevert ten aanzien van de waterberging als dat het een 
kostbare zaak is, waarmee in de huidige modellen geen rekening is gehouden. 
Ook is het  stedenbouwkundig niet gewenst de waterpartij te dempen. In het 
geldende bestemmingsplan is de vijver niet bestemd voor bouwgrond. 
Verder is het de vraag of ten aanzien van de totaal benodigde m2 het 
gemeentehuis wel kan blijven staan met een nieuw ‘torentje ’voor sociale 
woningbouw op de plak van de huidige sociale woningen. 
Voor de berekening gaan we er daarom vanuit dat dan slechts de helft van de 
6.000 m2 aan vrije kavels uitgezet kan worden, dus 5 woningen, en dat de 
andere helft dan nodig is om het torentje van 4-hoog te realiseren. In totaal wordt 
dan gerealiseerd: 
 
Locatie Soc. 

Woningbouw 
Vrije sector Sloop Toevoeging 

Kerkedijk  5  5 
De Laars  6  6 
Elkshove x 5 12 5+x-12 
NBS 6   6 
Dr. v.P.5 4   4 
Totaal 10+x 16 12 26+x-12 
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Als x = 16 (4 lagen van 4 appartementen) worden er totaal 30 woningen 
toegevoegd waarvan 14 sociale woningen, ruim 47% van de toevoegingen. 
 
De 5 vrije kavels leveren dan zo’n € 1.800.000 op en de sociale appartementen 
in het torentje leveren per stuk € 12.500 op, totaal een inkomst van € 2.000.000, 
wat ruim € 1.500.000 lager is dan in de max-variant en wat ook nog ruim € 
500.000 lager is dan de mix-variant. Naast deze lagere opbrengsten moet dan 
ook de vraag gesteld worden of dit scenario stedenbouwkundig mogelijk èn 
aanvaardbaar is. 
 
Alternatief plan locatie Elkshove 2 

Het 2e plan is om alleen vrije kavels uit te geven tegen een meeropbrengst van 
 € 100 per m2. Feitelijk is dit dan ook variant max. In het optimistische scenario 
gaat BCS ook uit van een 10% hogere grondprijs en zie je al een beter beeld, wij 
zijn in deze alleen iets voorzichtiger. Het grootste probleem bij deze variant is 
dan dat er alleen sociale woningbouw plaats vindt bij de NBS en Dr. Van Peltlaan 
5, in totaal 10 woningen. Minus de 12 te slopen op Elkshove is het saldo -/- 2 
terwijl het college juist zoveel mogelijk sociale woningbouw wil realiseren. 
 
Financiën 

De grondexploitaties zoals opgezet door Tauw zijn de basis voor het BCS-
rapport, vanwege de vertrouwelijkheid van deze cijfers zijn deze niet toegevoegd. 
Zoals tijdens de raadsbrede commissievergadering is aangeboden, is het model 
wèl inzichtelijk voor de raads- en commissieleden.  
Daarmee zullen ook de overige relevante vragen onder dit kopje beantwoord 
worden. 
 
 
Conclusie 
Het college stelt voor om uit te gaan van de variant E1 op Elkshove en het 
alternatief van dhr. Bijl niet verder uit te werken. 
 
Mocht er nog de behoefte bestaan voor externe toetsing van deze variant (door 
een stedenbouwkundig adviesbureau met een hierop afgestemde 
grondexploitatieberekening) vragen wij de gemeenteraad om een aanvullend 
krediet voor ontwikkelingskosten van € 5000,- omdat van het in december 2006 
gevoteerde krediet van € 30.000, na verwerking van verwachte kosten voor BCS 
en Tauw, nog ruim € 1.000 resteert. 
 
De detailvragen per locatie kunnen onderwerp van gesprek zijn in de 
raadscommissie van mei, waarin de uitgangspunten per locatie worden 
behandeld. 
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2. Raadsbesluit 25 april 2005 
Het raadsbesluit van 26 april 2005 luidt als volgt: 

 
Besluit:  

1. Sportcentrum De Beeck open te houden met dien verstande dat voor 
de onderhandelingen met de marktpartijen als uitgangspunt wordt 
genomen dat de exploitatie van Sportcentrum De Beeck in tweeën 
wordt gesplist, waarbij het zwembadgedeelte commercieel wordt 
geëxploiteerd en het droge gedeelte een maatschappelijke invulling 
krijgt; 

2. het jongerencentrum in sportcentrum De Beeck te realiseren; 
3. het veld bij sportcentrum De Beeck in eigen beheer te herontwikkelen; 
4. het Ten O-gebouw voorlopig handhaven; 
5. het bestaand gebruik van Elkshove te beëindigen en de locatie te 

herontwikkelen; 
6. het bestaand gebruik van ’t Oude Raethuys te beëindigen en het pand 

te herbestemmen als sociaal-cultureel centrum met raadszaal; 
7. indien u akkoord gaat met bovenstaande voorstellen (5 en 6) wordt de 

beheer- en exploitatieovereenkomst met de exploitant van ’t Oude 
Raethuys op gezegd; 

 
Bij amendement is aan punt 7 toegevoegd: 
Uitgangspunt is dat de contractuele/juridische positie van de gemeente 
zodanig is dat de uitvoering van de plannen op de gewenste termijn (een 
a twee jaar) mogelijk is. Mocht hier twijfel over bestaan dan zal het 
college nader rapporteren. 
 

8. het bestaand gebruik van Binnenhof 9-11 te beëindigen en de locatie te 
herontwikkelen, 

9. het bestaand gebruik van De Laars te beëindigen en de locatie te 
herontwikkelen, 

10. Jan Ligthartstraat 4 vooralsnog te bestemmen als gemeentehuis. 
 

Bij amendement is punt 10 herzien en aangevuld als volgt: 
Jan Ligthartstraat vooralsnog te bestemmen als locatie voor ambtelijke 
huisvesting, met het uitgangspunt dat binnen 5 tot 10 jaar een locatie is 
aangewezen, binnen de kern Bergen, voor een nieuw gemeentehuis 
 

11. het besluit van 30 januari 2001 in te trekken, waarin de locatie Elkshove 
werd aangewezen als locatie waar het gemeentehuis van Bergen zou 
worden gevestigd 

 
 
Als te onderzoeken punten zijn genoemd: 

a. Wat zijn de structurele besparingen t.g.v. het afstoten van 
accommodaties 

b. Wat zijn de opbrengsten van de inbreilocaties 
c. Wat zijn de kosten van aanpassing van De Beeck, ’t Oude Raethuys 

en de Jan Ligthartstraat 4 
 
Als algemene uitgangspunten voor het ACB zijn geformuleerd: 

1. Bovengenoemd raadsbesluit 
2. Een verdeling van 70-30 voor wat betreft het percentage vrije sector en 

sociale woningbouw voor alle projecten samen, waarbij ook de NBS en 
het gebouw Dr. van Peltlaan 5 worden betrokken. 
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3. Overige beleidsstukken die door de raad zijn vastgesteld, zoals de 
Woonbeleidsnota  

4. Een positief saldo na realisatie van alle projecten komt ten goede aan de 
algemene reserve. 

 
3. Voorgestelde uitgangspunten per locatie. 
Uit stedenbouwkundig onderzoek is gebleken wat de bouwmogelijkheden zijn op 
de verschillende locaties, rekening houdend met de stedenbouwkundige 
inpassing in de omgeving. 
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten per locatie: 

a. Kerkedijk:  De mogelijkheid bieden om 4 a 5 woningen in de 
Vrije sector te bouwen binnen de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

b. De Laars: De mogelijkheid bieden om 6 of 8 vrijstaande of 
twee onder een kap woningen te bouwen binnen 
aan te geven  stedenbouwkundige 
randvoorwaarden. 

c. Elkshove: 1. Het stedenbouwkundig plan zodanig 
vormgeven dat de ontwikkeling van het  
gebied dat eigendom is van woningstichting  
Duinstee hierop in een latere fase zodanig  
kan aansluiten dat een evenwichtig  
stedenbouwkundig totaalbeeld ontstaat. 

2. Streven naar maximalisatie van het aantal 
wooneenheden binnen vast te stellen 
stedenbouwkundige uitgangspunten( 
bouwvlek, bomen, waterpartij, 
verkeersaspecten etc.) tot maximaal drie 
lagen met kap (cf. het geldende 
bestemmingsplan) 

3. Op de locatie Elkshove een 
woonservicezoneontwikkeling  met het 
woningbouwprogramma. 

4. Uitgaan van een woningbouwprogramma dat 
bestaat uit: vrije sector woningen en 
woningen in de sociale sector in een 
zodanige verhouding dat voldaan wordt aan 
de 70-30 verhouding voor de toegevoegde 
woningen. (inclusief de locaties Kerkedijk, de 
Laars, Dr. van Peltlaan 5 en de NBS) 

5. De 12 te slopen sociale huurwoningen 
herbouwen naast  het onder 4 genoemde 
programma. 

 
d. Dr. van Peltln.5: 

1 Het gebouw verbouwen tot 3-4 woningen en 
deze woningen betrekken bij de 70-30 % 
verhouding (vs-soc.)binnen het contract met 
een marktpartij. 

2.       Het gebouw handhaven en de huidige 
 verschijningsvorm zoveel mogelijk bewaren 

bij verbouw. 
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e. ‘t Oude Raethuys:  
1. Streven naar het zo snel mogelijk gebruiken van ’t 

Oude Raethuys als bestuurscentrum en de 
juridische procedures voortzetten. 

2. Na afloop van deze procedure de verbouwingen die 
nodig zijn om dit gebouw als bestuurscentrum te 
gebruiken uitvoeren op basis van een door de raad 
beschikbaar te stellen krediet. 

f. Binnenhof 9-11: 
1. Het overleg met Albert Heyn en andere 

betrokkenen voortzetten, waarbij een integrale 
oplossing voor uitbreiding van het pand van AH 
en het parkeren op het Binnenhof inzet van de 
onderhandelingen blijft. Ook de overige 
ontwikkelingen in Bergen Centrum worden bij de 
planvorming betrokken. 

2. Eventuele verkoop van het pand aan derden 
geschiedt tegen marktwaarde 

 

4. Vastgestelde kaders woonbeleid en woonservicezones 
De gemeenteraad heeft kaders voor het woonbeleid vastgesteld1. In het 
raadsprogramma is onder ‘wonen’ opgenomen: 
“De gemeente Bergen wil zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende 
woningvoorraad en voor een goede leefbaarheid in de directe woonomgeving2” 
De raad heeft deze algemene doelstelling verder uitgewerkt in kaders.  
 
De ontwikkelingsrichtingen voor de visie zijn op hoofdlijnen: 
• De gemeente speelt zowel kwalitatief als kwantitatief in op de lokale 

behoefte.  
• De gemeente hecht veel waarde aan het karakter en de leefbaarheid van 

kernen. In het Lokaal Sociaal Beleid krijgt dit al de nodige aandacht, onder 
meer via het kerngericht werken en het accommodatiebeleid. Ook in dit 
woonbeleid besteden we aandacht aan de leefbaarheid van kernen, door een 
kerngerichte uitwerking (zie kernen in de toelichting).  

• De gemeente Bergen kiest voor het bevorderen van een evenwichtige 
bevolkingsopbouw, voor zover dat door de gemeente te sturen is:  
- in zekere zin zijn ontgroening en vergrijzing namelijk autonome 

ontwikkelingen waar gemeentelijk beleid weinig aan kan veranderen; 
- de situatie in de gemeente Bergen wijkt dermate af van het regionale 

gemiddelde dat ‘gelijktrekken’ een rigoureuze aanpak vraagt.  
Het werken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw betekent voor Bergen 
een vraaggericht nieuwbouwprogramma, zeker ook voor starters3. Immers 
die groep is in Bergen weinig aanwezig, en staat door de hoge koopprijzen 
weinig doorstroming onder druk.  

en 

                                                 
1  Raadsbesluit 23 november 2004  
2  Raadsprogramma 2 wonen. 
3   Starter op de koopmarkt woningzoekende ingezetene die bij verhuizing geen zelfstandige woonruimte 

achterlaat. Daaronder vallen bewoners van zomerwoningen cq recreatiewoningen en woningen die niet 
geschikt zijn voor duurzame bewoning of woonruimte zonder een geldige huisvestingsvergunning. 
Starter op de sociale huurmarkt woningzoekenden die langer dan een jaar in de regio Noord-
Kennemerland wonen en bij verhuizing geen zelfstandige woning achterlaten, alsmede woningzoekenden 
met een economische of maatschappelijke binding (bron: huisvestingsverordening). 
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• De gemeente voert een sociaal woonbeleid door mogelijkheden te creëren 
(vergroten van de kernvoorraad) voor mensen met een laag inkomen4.  

• Met een adequaat aanbod van wonen, welzijn en zorgdiensten in wijken en 
kernen speelt de gemeente in op ontwikkelingen als vergrijzing, 
vermaatschappelijking van de zorg en extramuralisering en deconcentratie 
(meer zorg buiten instellingen in een gedeconcentreerde setting). Dit krijgt 
handen en voeten door uitwerking van het concept woonservicezones. 
doelstellingen per kern 

 
De door de raad geformuleerde kaders hebben geleid tot de volgende 
differentiatie en naar aantallen te bouwen woningen per kern en categorie. 
Daarbij wordt uitgegaan van het minimaal 30% sociale huurwoningen (< 485).  
 
 
Tabel 1: Gemeente Bergen, Minimaal aantal te bouwen woningen per kern per 
categorie5 
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4  
  inkomen in relatie tot woningprijs 
 Inkomen Mogelijkheden in de koop Mogelijkheden in de huur 
Categorie 1 tot € 37.000,- tot € 153.000,- Kernvoorraad (tot € 485,- in 2006/2007) 
Categorie 2 € 37 - 48.000,- € 153 - 204.000,- Huursubsidiegrens (€ 485 - 615,- in 2006/2007) 
Categorie 3 € 48 - 65.000,- € 204 - 307.000,-  
Categorie 4 vanaf € 65 .000,- vanaf € 307.000,-  
 
 
5 Deze opgaven verschillen met het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV II. Dit wordt veroorzaakt doordat er 
in het ISV alle bouwvoornemens van ontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen worden opgenomen.  
Dit staat los van het meeste gewenste bouwprogramma als geformuleerd in deze doelstellingen. 
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Tabel 2: Gemeente Bergen, woningbouwprogramma 2005-2014 
 aanta

l
% doelgroep 

Huur   
• Eengezinswoning < € 485 70 10% Starters, ouderen 
• Eengezinswoning > € 485 35 5% Gezinnen (doorstromers) 
• Meergezinswoning< € 485 140 20% Starters, ouderen 
• Meergezinswoning > € 485 70 10% Ouderen 
Subtotaal huur 315 45%  
    
Koop  
• Woning < € 165.000 35 5% Starters 
• Eengezinswoning € 165.000 – 

250.000 
175 25% Gezinnen (doorstromers), 

Starters 
• Eengezinswoning > € 250.000 70 10% Gezinnen (doorstromers) 
• Meergezinswoning € 165.000 

– 250.000 
35 5% Ouderen 

• Meergezinswoning > € 
250.000 

70 10% Ouderen 

Subtotaal koop 385 55%  
  

Totaal 700 100%  
Waarvan levensloopbestendig 525 75%  
Bron: Companen, bewerking woningmarktonderzoek en analyse. 
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Regionale Woonvisie 
In de Regionale woonvisie heeft de gezamenlijke gemeenten eveneens de ambitie 
uitgesproken 30%  huurwoningen van categorie 1 (huur tot € 485 of koop tot € 
165.000) en 10% huurwoningen van categorie 2 (huur tussen € 485 en € 615 en koop 
tot € 250.000) te realiseren. 

Wonen, welzijn en zorg 
Het woonbeleid staat niet op zichzelf; welzijn en zorg hangen hier sterk mee samen. 
Zeker door de vermaatschappelijking van de zorg voor ouderen en gehandicapten. 
Zorg wordt meer en meer in een zo normaal mogelijke woonsituatie aangeboden.  
De gemeente stelt zichzelf vanuit die vermaatschappelijking ten doel om de zelfred-
zaamheid van de burgers te ondersteunen. Hierbij volgt zij de weg dat eventuele 
afbouw van intramuraal zorgaanbod volgend is op het toevoegen van alternatieve 
extramurale woonzorgarrangementen. Dit doet zij door: 
1. Het toevoegen van ruim 600 zorggeschikte woningen tot 2015 (60 per jaar): 550 

in een woonzorgcomplex, en 50 beschutte woonvormen. Deze aantallen kunnen 
grotendeels in de bestaande voorraad gerealiseerd worden6. We denken dan aan 
het transformeren (omklappen) van intramurale capaciteit naar ‘kleinschalige’ 
semi-murale woonvormen, en het doorontwikkelen van seniorencomplexen tot 
woonzorcomplexen (bijvoorbeeld Sanderij). In de eerste plaats vraagt de 
realisatie van wonen met zorg organisatie van onplanbare zorg of 24-uurszorg: de 
ontwikkeling van de woonservicegebieden rond zorgpunten. 

2. Het organiseren van een adequaat aanbod in welzijnsvoorzieningen in alle 
kernen: informatie en advies, wijksteunpunten voor ontmoeting en activering en 
wonen-plusdiensten. Ook vanuit het accommodatiebeleid en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning geeft de gemeente hier invulling aan. 

3. Een gebiedsgerichte aanpak door het realiseren van woonservicegebieden met 
verschillende verzorgingsniveaus. In Bergen (Elkshove) en Schoorl (de Sanderij) 
wil de gemeente een woonservicegebied ontwikkelen met een uitgebreid 
voorzieningenniveau (wonen, welzijn, zorg en detailhandel). In de andere kernen 
en de woonwijken van deze kernen werkt de gemeente ook met woon-
servicegebieden, afgestemd op de plaatselijke behoefte: huisartsenpost, 
dagbesteding en 24-uurs zorgtoezicht zijn niet persé aanwezig. Dit beleid 
operationaliseren we in actieplannen per kern. 

4. Het stimuleren van samenwerking tussen aanbieders van wonen, welzijn en zorg. 
Met name door samenwerking tussen de laatste twee aanbieders ziet de 
gemeente kansen voor economische schaalvoordelen, en daarmee voor een 
optimaal voorzieningenaanbod in kernen. 

Woonservicezones 
 
 
1. Vanuit de Woonbeleidsnota is vastgesteld dat partijen werken aan woonservice-

zones in de kernen. In zo’n gebied zijn voldoende zorggeschikte woningen en 
voorzieningen (winkels, welzijn, vervoer, zorg) beschikbaar. Bovendien zijn er 
gewone woonvormen, zodat er ruimte is voor mensen met én zonder zorgvraag.  

 
2. Afhankelijk van de schaal van de kern onderscheiden partijen drie niveaus waarop 

de gebieden kunnen worden ingericht. 
  

                                                 
6 Deze aantallen komen niet bovenop het nieuwbouwprogramma. Wat door nieuwbouw toegevoegd moet  

     worden, moet geïntegreerd worden in het woningbouwprogramma. 
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Het 
derde 
Het 
derde 

niveau kan vanwege gewenste specialismen moeilijk gebiedsgericht aangeboden 
worden. Hier ligt concentratie voor de hand, om schaalvoordelen te halen. 

Niveau 3: Specialistische zorg 
- 24 uurs zorg en toezicht, deels intramuraal 
 
Niveau 2: Zorg op afroep, onplanbaar 
- nabijheid voorzieningen  
(winkels, welzijn, bank, ov) 
 
Niveau 1: Basispakket wonen met zorg 
- informatie en advies 
- ontmoetingsmogelijkheden 
- toegankelijkheid woning en woonomgeving 

 
3. Afhankelijk van de schaal van de kern wordt een gewenst en noodzakelijk 

voorzieningenpakket voor woonservicezones vastgesteld. Partijen geven daarbij 
prioriteit aan een beperkt aantal ‘noodzakelijke’ voorzieningen en voorkeur aan 
‘gewenste’ voorzieningen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen haal- en 
brengdiensten. 
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a. haaldiensten, waarbij partijen nagaan waar meerwaarde te behalen is 

door bundeling van diensten in een wijksteunpunt: 
Dienst  gewenst noodzakel

ijk 
Openbare diensten 
- Toegankelijkheid van het gebied 
- Verharde openbare buitenruimte 
- Groene openbare buitenruimte  
- Toegankelijkheid verblijfsruimten 
- Wijkagent 
- (Gemeentelijk) informatiepunt / loket  
- Openbare ruimte waar internet wordt 

aangeboden 

 
 
 
 
 
 
 

Welzijnsdiensten 
- Doelgroepenspecifieke activiteiten 
- Culturele activiteiten  
- Recreatieve (sport)voorzieningen 
- Maaltijden / sociaal restaurant  

 
 
 
 
 

Vervoersdiensten 
- Haltes van aangepast openbaar vervoer / 

CVV / buurtbus 
- Halte voor regulier openbaar vervoer 

 
 
 

Zorgdiensten 
- Dagbesteding V&V 
- Dagbesteding VG 
- Huisartsenpraktijk 
- Tandartspraktijk 
- Fysiotherapeut 
- Dagopvang 
- Artsenpost (bloedprikken, zwachtelen, 

controle diabetes) 

 
 
 
 
 
 
 

Commerciële diensten 
- Supermarkt 
- Aanvullende middenstand (kledingwinkels, 

boekhandels, etc) 
- Drogist (evt. bij supermarkt) 
- Eetgelegenheid, waar maaltijden kunnen 

worden afgehaald 
- Café / horeca 
- Pinautomaat (evt. bij supermarkt) 

 
 
 
 
 
 
 

  
b. Brengdiensten: 

 
Dienst  gewenst noodzakel

ijk 
Welzijnsdiensten 
- Bibliotheek / bibliobus  
- Wonen plus 

 
 

Zorgdiensten 
- Zorgteam voor verpleegkundige handelingen 

(regulier) 
- Zorgteam voor persoonlijke verzorging 
- Apotheek 

 

 
 
 
 

Commerciële diensten 
- Boodschappenbezorgservice 
- Kapsalon / kapper aan huis 
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Dienst  gewenst noodzakel
ijk 

- Pedicure aan huis 
- Restaurants die maaltijden aan huis bezorgen 
- Thuiszorgwinkel 
- Opticien 
- Audicien 

 
4. Partijen bepalen samen wie eerstverantwoordelijke is voor de ontwikkeling / 

realisering van bepaalde voorzieningen / deelprojecten. Deze partij kan hierop door 
de andere partijen worden aangesproken. 

  
5. Uitgangspunt bij de inrichting van woonservicezones zijn bestaande voorzieningen 

en reële ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
6. Partijen onderschrijven dat de inrichting van woonservicezones zoveel mogelijk 

interdisciplinair dient te worden opgepakt. Gemeente, corporatie, zorginstellingen en 
welzijnsorganisaties, maar ook cliënten en bewoners maken zoveel mogelijk samen 
een plan voor de inrichting van een woonservicezone in hun wijk of kern.  

 
 
 

Samenvattend 
 
Sociale woningbouw (kernvoorraad ~ 30/40% -70/60%) 
De raad heeft zich in diverse beleidsdocumenten uitgesproken voor de realisatie van 
minimaal 30% van de nieuwbouw in categorie 1 (kernvoorraad) en 10% in categorie 2. 
Deze percentage worden ook opgelegd aan andere organisaties die bouwplannen 
hebben. De invulling van de woningbouwlocaties die gekoppeld zijn aan het 
accommodatiebeleid van de dorpskern Bergen dient dan ook aan deze percentages te 
voldoen.  
Een andere invulling, vanwege bijvoorbeeld financiële overwegingen, leidt tot het niet 
halen van de geformuleerde taakstelling. Een ander effect kan zijn dat ook andere 
bouwpartijen niet of minder bereid zullen zijn voornoemde percentages te realiseren. De 
gemeentelijke voorbeeldfunctie is in deze voor de realisering van de 
volkshuisvestingstaakstelling essentieel. 
  
Woonservicezones 
Om een antwoord te bieden op de vergrijzing en de extramuralisering is het ontwikkelen 
van woonserviceszones één van de belangrijke instrumenten. De locatie Elkshove is voor 
de dorpskern Bergen de meest geschikte vanwege de nabijheid van het GOED en 
andere maatschappelijke voorzieningen, de demografische situatie en het aanpalende 
woningaanbod van de woningcorporatie De Duinstee. 
 
Het los laten van het realiseren van sociale woningen in relatie tot de 
woonservicezoneontwikkeling zou op korte termijn leiden tot een financieel voordeel voor 
de gemeente. Echter, naast het eerder genoemde argument van de gemeentelijke 
voorbeeldfunctie, is dit niet wenselijk omdat het niet realiseren van een woonservices 
zone en de daarbij behorende woningen voor mensen met een beperking, op langere 
termijn zal kunnen leiden tot extra kosten van de individuele maatschappelijke 
voorzieningen in het kader van de Wmo (woningaanpassingen en Hulp bij het 
huishouden). 
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