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Voorstelnummer :  01-09 
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Naam opsteller :  S. Plezier 
Informatie op te vragen bij :   
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onderwerp: Planning project herziening bestemmingsplannen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Instemmen met de nieuwe planning van het project herziening 

bestemmingsplannen voor 2007. 
 
1. Aanleiding 

Eind 2005 heeft het project herziening bestemmingsplannen door het uitstel van de behandeling 
van de Nota’s van uitgangspunten van de bestemmingsplannen Schoorl- Dorpskern en 
omliggende kernen en Landelijk Gebied Noord een vertraging opgelopen. Dit heeft geleid tot 
een heroriëntatie van het project herziening bestemmingsplannen in de vorm van een 
brainstormsessie in juni 2006. Tijdens de brainstormsessie konden raadsleden, 
commissieleden, collegeleden en ambtenaren open praten over ideeën, wensen, verwachtingen 
e.d. bij het opstellen van de bestemmingsplannen.  
 
2. Feiten 

De brainstormsessie heeft geresulteerd in een aantal opdrachten aan het college. De 
belangrijkste opdrachten waren het opstellen van algemene bepalingen en beleid voor een 
aantal thema’s welke voor alle op te stellen bestemmingsplannen gehanteerd kunnen worden. 
Het gaat hier om de thema’s Erfbebouwing, Erfafscheidingen, Stolpen, en Overgangsrecht. In 
juni 2006 was de wens de Algemene bepalingen en de beleidsthema’s in september 2006 vast 
te stellen. Tijdens de commissie Ruimte en Beheer van juli 2006 bleek echter dat de commissie 
wilde dat de opdrachten vanuit de brainstorm eerst in augustus door de raad zouden worden 
vastgesteld.  
 
In september 2006 is de nieuwe commissie Bestemmingsplannen ingesteld (1 van de 
opdrachten). De afgelopen periode is deze commissie veelvuldig bijeengeweest om de 
algemene bepalingen en de beleidsthema’s te bespreken. Vooral de beleidsthema’s, maar ook 
de algemene bepalingen zijn meerdere malen in de commissie besproken. Uiteindelijk hebben 
de besprekingen in de commissie ertoe geleid dat in december 2006 enkele thema’s, welke 
voor alle te herziene bestemmingsplannen van belang zijn, zijn vastgesteld. Tevens zijn de 
algemene bepalingen, welke ook voor alle te herziene bestemmingsplannen gaan gelden, in 
december 2006 vastgesteld.  
 
Ten behoeve van de herziening van de bestemmingsplannen zullen ook nog de thema’s 
Vrijkomende agrarische bebouwing, Het houden van paarden en Recreatiewoningen in het 
eerste kwartaal van 2007 aan de commissie Bestemmingsplannen worden voorgelegd. 
 
De oorspronkelijke planning ging uit van het ter visie leggen van de 
ontwerpbestemmingsplannen van de 1e tranche voor eind juni 2007.   
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Naar nu is gebleken leidt het blijven nastreven van de planning (ter visie leggen van de 3 
plannen voor 27 juni 2007) tot de volgende conflicten: 
 

• de termijnen om de planning te halen zijn door de opgelopen vertraging te kort om tot 
kwalitatief goede bestemmingsplannen te komen;  

- ambtelijk is te weinig voorbereidingstijd; 
- de Klankbordgroepen kunnen niet geraadpleegd worden; 
- de commissie Bestemmingsplannen heeft maar 1 moment over de plannen te 

vergaderen (meer dan 1 keer vergaderen heeft tot gevolg dat de planning niet meer 
gehaald kan worden); 

- de leden van de commissie Bestemmingsplannen hebben (te) weinig tijd zich voor te 
bereiden; 

• tervisielegging vindt plaats in de vakantieperiode. Tervisielegging in de zomervakantie is 
“not done” bij bestemmingsplannen; 

• de commissie bestemmingsplannen dient in het eerste half jaar alleen al voor de drie 
bestemmingsplannen minimaal 6 keer bijeen te komen; 

• de eerste 3 vergaderingen dienen al in de weken 6,7 en 8 plaats te vinden; 
• de reguliere vergaderdata van de commissie Bestemmingsplannen kunnen niet worden 

gebruikt. 
 
Voor het bovenstaande wordt verwezen naar bijlage 1. 

 
De bestemmingsplannen die op dit moment worden voorbereid zijn voor de gemeente Bergen 
feitelijk de eerste bestemmingsplannen die integraal en “groots” herzien worden. Zowel 
ambtelijk als ook politiek moet hier ervaring mee worden opgedaan. Het eerste jaar van de 
herzieningsoperatie met de opgelopen vertraging toont dit reeds aan. Het is belangrijk dat 
voldoende tijd wordt genomen om tot kwalitatief goede plannen wordt gekomen en dat ook de 
procedures in acht worden genomen. Daarom verdient het de voorkeur dat van een 
realistischere planning wordt uitgegaan zodat alle belangen kunnen worden afgewogen, een 
ieder de tijd heeft zich op de vergaderingen voor te bereiden met als uiteindelijk doel goede 
bestemmingsplannen waarmee de gemeente 10 jaar vooruit kan. 
 
Om vorengaande reden wordt geadviseerd de planning welke als bijlage 2 bij dit advies is 
gevoegd vast te stellen. 
 
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Bestemmingsplannen van 16 januari 2007 
is gevraagd de risico’s van het niet halen van de planning in het raadsvoorstel inzichtelijk te 
maken. In het besloten deel van de vergadering zijn de risico’s reeds mondeling inzichtelijk 
gemaakt. Hieraan zal in dit voorstel dan ook geen aandacht meer worden besteed. 
 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

n.v.t. 
 

b. Communicatie/voorlichting 

n.v.t. 
 

c. Financiële gevolgen 

n.v.t. 
 

4. Advies commissie(s) 

De planning van het project Herziening Bestemmingsplannen is besproken tijdens de vergadering 
van de commissie Bestemmingsplannen van 16 januari 2007. Met uitzondering van  fracties PvdA en 
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D66 staan fracties in beginsel positief tegenover een aanpassing van de planning, zij het dat men 
meer inzicht wil hebben in de gevolgen/risico’s van de aangepaste planning. Fractie PvdA is van 
oordeel dat aan de huidige planning moet worden vastgehouden. Fractie D66 bepaalt haar 
standpunt naar aanleiding van de door portefeuillehouder Plomp toegezegde nadere informatie over 
gevolgen/risico’s. 

De commissie heeft het college opdracht gegeven voor de raad van 30 januari 2007 een 
raadsvoorstel en raadsbesluit over het aanpassen van de planning van het project  Herziening 
bestemmingsplannen te formuleren. 

Gelet op het bovenstaande, adviseert de commissie de raad dit agendapunt te agenderen als B-stuk 
(bespreekstuk) op de raadsvergadering van 30 januari 2007 

 
Politieke discussiepunten: 
In de besluitvorming van de raad dient de door de portefeuillehouder toegezegde nadere 
informatie over de gevolgen/risico’s van de aangepaste planning te worden meegewogen. 

 
 

5. Overige aspecten 

n.v.t. 

 
Bergen,  23 januari 2007 
college van Bergen, 
 
 
R. Groninger mr. A. P.H. Hertog 
secretaris burgemeester 
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