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onderwerp: Globaal Inrichtingsplan Hof te Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. In te stemmen met het voorgestelde Globaal Inrichtingsplan voor het 

Hof te Bergen ( = Oude Hof), Maesdammerhof, Meerwegbos. 
 
2. Het in 2005 voor de 2e fase van de reconstructie van het Oude Hof te 

Bergen beschikbaar gestelde investeringskrediet, groot € 189.000,-, 
welke gedekt is door toegezegde subsidies van € 189.000,-, af te 
ramen. 

 
3. Een investeringskrediet, groot € 1.094.000,- beschikbaar te stellen voor 

de 2e fase van de reconstructie van het Oude Hof te Bergen onder 
voorwaarde dat dit krediet gedekt wordt door toegezegde subsidies van 
€ 1.094.000. 

 
 
1. Aanleiding 

Het Hof te Bergen staat als cultuurhistorisch, natuurrijk en landschappelijk waardevol landgoed 
sinds jaar en dag in het centrum van de belangstelling in Bergen. Het hele Hof te Bergen (dus 
niet alleen de gebouwen, maar ook het deel ten noorden van de Eeuwigelaan) is in september 
2004 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen als beschermd monument in 
het kader van de Monumentenwet.  
In het Hof te Bergen is sprake van achterstallig onderhoud en de verschillende gebruiksfuncties 
zijn niet goed gezoneerd. Hierdoor is de kwaliteit van het Hof op het gebied van cultuurhistorie, 
ecologie en belevingswaarde aangetast.   
De plannen en ideeën die in het verleden zijn ontwikkeld voor de inrichting en het beheer van 
het landgoed hebben geen bestuurlijke goedkeuring gekregen en zijn niet voorzien van 
financiële middelen. Door het beschikbaar komen van gelden uit  het tegoed van Bergen bij de 
provincie en het ministerie van LNV en een subsidie in het kader van de vernieuwingsimpuls 
openluchtrecreatie Noord-Holland zijn er middelen beschikbaar. 
Het in dit project meenemen van het aangrenzende Maesdammerhof, Meerwegbos en 
Paddenpad vloeit voort uit aanbevelingen in het Groenstructuurplan Bergen (1994). In recreatief 
en ecologisch opzicht vormt dit gebied een geheel met het Hof te Bergen. 
 
2. Feiten 

• Het opknappen van het Hof te Bergen is opgenomen in het raadsprogramma 2004 – 2006. 
• In december 2000 is door de bureaus ARCADIS en Bureau Copijn een inrichtings- en 

beheerplan voor het Hof te Bergen opgesteld (alleen het gedeelte “plantage”, ten zuiden van 
de Eeuwigelaan). Met dit plan is niet naar buiten getreden omdat er geen middelen waren 
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om het uit te voeren. Op basis van dit plan zijn meerdere subsidieverzoeken uitgegaan. In 
december 2003 en juni 2004 heeft dit resultaat opgeleverd. 

• De subsidie in het kader van de vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland is 
wat het Hof te Bergen betreft alleen van toepassing op de “plantage” (ten zuiden van de 
Eeuwigelaan).     

• Het hele Hof te Bergen (dus niet alleen de gebouwen en ook het deel ten noorden van de 
Eeuwigelaan) is in september 2004 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
aangewezen als beschermd monument in het kader van de Monumentenwet. Het Hof te 
Bergen verwerft hiermee het predikaat historische buitenplaats. 

• Het Plan van Aanpak (incl. Visie op het Hof te Bergen e.o.) ten behoeve van het opstellen 
van een inrichtings- en beheerplan zijn op 22 februari 2005 vastgesteld door de raad. 

• Het Globaal Inrichtingsplan Hof te Bergen is opgesteld door bureau Copijn in samenspraak 
met de projectgroep. Het Globaal Inrichtingsplan beschrijft in grote lijnen de gewenste 
inrichting van het Hof te Bergen, Maesdammerhof, Meerwegbos en Paddenpad.  
Elementen die aan de orde komen zijn: 
- herstel van de laanstructuren 
- wegwerken achterstallig onderhoud van de waterpartijen 
- herstel, restauratie of consolidering van kleine cultuurhistorische elementen 
- wegen- en padenstructuur (waarbij ook aandacht voor zonering van functies en  

toegankelijkheid) 
- parkeren 
- meubilair (banken, verlichting, etc.) 
Alleen de historische structuren en elementen die nog herkenbaar zijn worden hersteld.  
Het Globaal Inrichtingsplan dient als basis voor nader uit te werken, uitvoeringsgerichte 
deelplannen (uitvoeringsplannen).  

• Het Globaal Inrichtingsplan is ter inzage gelegd in de periode van 26 april t/m 07 juni 2006, 
met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. In totaal zijn er 3 zienswijzen 
ontvangen, een van de klankbordgroep, een van Blooming en een van de Stichting tot 
behoud van het Oude Hof. Twee zienswijzen (met betrekking tot parkeren) hebben geleid tot 
aanpassing van het Globaal Inrichtingsplan. 

• De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) heeft in een brief, d.d. 01 juni 2006, 
positief geadviseerd ten aanzien van het Globaal Inrichtingsplan, met inachtneming van een 
tweetal opmerkingen. Deze opmerkingen hebben geleid tot een verdere verduidelijking in de 
tekst van het plan en afspraken met de RDMZ ten aanzien van de uitvoer van het plan.  

• De Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK) heeft op 24 april 2006 positief geadviseerd 
over het Globaal Inrichtingsplan.  

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

Na vaststelling van het Globaal Inrichtingsplan door de raad worden voor onderdelen 
van het plan vergunningen aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet 
(NB-wet) en Flora- en Faunawet (FFW). Uit deze vergunningen zal blijken welke 
maatregelen niet of met voorzorgsmaatregelen, dan wel aanpassingen of 
compenserende / mitigerende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Als alles meezit 
worden de vergunningen aan het eind van het voorjaar / begin van de zomer verleend. 
De NB-wet–vergunning heeft geldigheidsduur van 6 jaar. Die in het kader van de FFW 
een van 3 jaar, in bepaalde omstandigheden langer. Voor sommige maatregelen is ook 
een kapvergunning vereist. Het Globaal Inrichtingsplan is reeds getoetst aan het 
Bestemmingsplan (Algemeen Bestemmingsplan II (1976)) en kan in dat kader 
onveranderd worden uitgevoerd. In verband met het recente voorbereidingsbesluit is 
voor de parkeerplaats op het westelijk eiland is een aanlegvergunning nodig.  
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b. Communicatie/voorlichting 

Tijdens de totstandkoming het Globaal Inrichtingsplan zijn de voorlopige resultaten 
verscheidene malen aan de klankbordgroep voorgelegd.  
In februari en december 2005 zijn openbare inloopavonden georganiseerd waarin de 
plannen met het Hof te Bergen en omgeving werden toegelicht. Er was gelegenheid 
vragen en opmerkingen middels een formulier te uiten. Deze informatie is meegenomen 
in het verdere proces van totstandkoming van het Globaal Inrichtingsplan.  
In 2005 en 2006 zijn gesprekken gevoerd met verschillende gebruikers van het Hof te 
Bergen. 
De voortgang van het project zal via de Duinstreek en (m.i.v. 1 februari 2007) een 
nieuwsbrief op de gemeentelijke website regelmatig worden bekend gemaakt. 

 
c. Financiële gevolgen 

De totale reconstructie voor het gemeentelijk deel van het Oude Hof is geraamd op 
€ 1.900.000,- voor de maatregelen zoals die in het plan zijn omschreven. 
 
In het jaar 2003 is al een krediet gevoteerd voor de 1e fase van € 173.005,- waarvan per 
heden nog ongeveer € 40.000,- resteert. 
In het investeringsplan 2005 is rekening gehouden met een investeringskrediet voor het 
Oude Hof voor de 2e fase van € 189.000.-, welke echter volledig gedekt werd door een 
subsidie en dit krediet had derhalve geen kapitaallasten als gevolg voor de 
exploitatiebegroting. Wij stellen voor om het krediet uit 2005 af te ramen en op te nemen 
in de huidige aanvraag voor het investeringskrediet voor de 2e fase.  
Per heden is een subsidiebedrag toegezegd van € 1.094.000,-, gesplitst in € 494.000,- 
tegoed van Provincie en Ministerie van LNV (Berger Benedenbos), € 500.000,- 
Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie (Provincie) en € 100.000,- ISV2. Een deel van 
deze subsidies is in 2005 gebruikt als dekking voor het krediet voor de 2e fase. 
 
Wij stellen u voor om een investeringskrediet van € 1.094.000,- te voteren. Hierbij is de 
dekking aan toegezegde subsidies eveneens €1.094.000,-. Daardoor wijzigen de reeds 
begrote kapitaallasten per saldo niet en wordt er geen begrotingswijziging bij dit 
raadsvoorstel en raadsbesluit gevoegd.  
 
De realisatie van het Globaal Inrichtingsplan komt tot stand in meerdere fases. In de 
eerste twee fases zijn/worden de maatregelen uitgevoerd die noodzakelijk zijn om de 
doelstellingen van het plan (zie hoofdstuk vraagstelling) te realiseren. Voor de 3e fase 
fase van het plan zijn werkzaamheden gepland die de beoogde doelstellingen nog beter 
tot hun recht doen komen. Het gaat om maatregelen die van het Hof te Bergen een oord 
van nog grotere allure maken. 
De 2e fase van reconstructie is geraamd op € 1.094.000,-. Dit bedrag staat gelijk aan 
dat van het gevraagde investeringskrediet. Voor de 3e fase is nog eens € 770.000,- 
nodig. Op dit moment wordt  gezocht naar subsidiemogelijkheden (Monumentenzorg, 
Belvedère, e.d.) om de 3e fase te kunnen bekostigen. Zodra hier meer duidelijkheid over 
is komen wij met een aanvullend voorstel bij de Raad.  

   
4. Advies commissie(s) 

De Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK) heeft op 24 april 2006 positief geadviseerd 
over het Globaal Inrichtingsplan. 
 
De commissie Ruimte en Beheer heeft over dit voorstel gesproken in de vergadering van de 
commissie op 9 januari 2007. De commissie adviseert de raad dit punt te behandelen als 
bespreekstuk (B-stuk) in de raadsvergadering van 30 januari 2007.  
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De commissie adviseert de raad positief ten aanzien van de hoofdlijnen van het voorgestelde 
plan: het is conserverend en restauratief van karakter en dit komt overeen met de eerder 
door de raad geformuleerde uitgangspunten voor de herinrichting; 
De commissie adviseert de raad om de volgende onderdelen van het voorstel in een 
politieke discussie te bediscussiëren alvorens tot een besluit te komen: 
• Wenselijkheid om het fietsverkeer te weren; 
• wenselijkheid om parkeren toe te staan (westelijk eiland), alsmede het geformuleerde 

beleid ten aanzien van auto’s. Ter ondersteuning van deze discussie is door het college 
een informatief memo toegezegd die de raad ruim voor de raadsvergadering zal worden 
aangereikt: 

Inhoud toezegging: 
Inzichtelijk maken waarom voorgesteld wordt om beperkt parkeren mogelijk te 
maken op westelijk eiland (juridische argumenten) en consequenties als hier niet 
voor wordt gekozen; 
Beargumenteerd inzicht verschaffen globaal of optie parkeren op voormalig 
muziekterrein mogelijk is; 
Verschaffen van inzicht in de eenheidsprijs voor het baggeren. 

• wijze waarop het onderhoud na de herinrichting plaats vindt.  
 

 
5. Overige aspecten 

Geen 
 
 

Bergen,  16 januari 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger A.Ph. Hertog 
secretaris burgemeester 
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