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Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van 1 
december 2006 van het verzoek van 7 april 2004 van Overwater 
Grondbeleid Adviesbureau BV, ingediend namens het Sint-
Liobaklooster, om schadevergoeding ex artikel 49 WRO 
vanwege het wijzigen van de bestemming van gronden nabij het 
Sint-Liobaklooster bij de herziening van het bestemming 
Landelijk Gebied 1998 van de bestemming ALN(z) in de 
bestemming N. 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 
29 januari 2008. 

Inhoud Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt I wijzigen in: 
het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 20 
februari 2007 onverkort over te nemen; 
 
Beslispunt II wijzigen in: 
gelet op het advies van de commissie voor de bezwaarschriften 
het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;   
 
Beslispunt III wijzigen in: 
het primaire besluit geheel te herroepen alvorens een nieuw 
besluit daarvoor in de plaats wordt gesteld;      
 
Als beslispunt IV toevoegen: 
een bepaling te laten opnemen in het bestemmingsplan waarin 
het (mede)gebruik van het perceel voor het agrarische bedrijf is 
toegestaan.    
 

Toelichting De overwegingen die aan dit amendement ten grondslag liggen 
zijn vooral te vinden in het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften (punten 15 en 16), maar ook het leerstuk van 
de redelijkheid en billijkheid heeft een rol gespeeld. 
Op grond van het gewijzigde raadsbesluit kan het klooster het 
perceel toch nog gebruiken voor bijvoorbeeld het inscharen van 
vee van andere bedrijven of agrariërs of andere vormen van 
agrarisch gebruik die ook onder het ‘oude’ bestemmingsplan 
waren toegestaan. Met het opnemen van de geadviseerde 
bepaling in het toegevoegde beslispunt IV wordt naar ons 
oordeel recht gedaan aan de gerechtvaardigde wens tot het 
beschermen van dit kwetsbare perceel terwijl ook de (financiële) 
belangen van het klooster niet ondergeschikt worden gemaakt.   

Naam en ondertekening A.H. van der Leij, 
 
Partij van de Arbeid 
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