
 
 

 
AMENDEMENT 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 
(in te vullen door 
bureau griffier) 

 

Onderwerp Slotkwartier 
  

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

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende 
amendement voor: 
 
Beslispunt 1 wijzigen in:  
 
Instemmen met de uitgangspunten op hoofdlijnen voor 
herinvulling van het gebied Slotkwartier en omgeving zoals 
hieronder omschreven: 
 
1. De mogelijkheden te onderzoeken van een kleinschalige 

en (semi-)openbare invulling van de kasteelruïne 
2. De Slotkapel en bijbehorende omgeving te consolideren 
3. In het Slotpark en de Slotvijver toevoeging van 

gebouwde functies niet verder te onderzoeken 
4. De mogelijkheden te onderzoeken om het huis Bankoe 

te herbestemmen als horecagelegenheid en geschikt te 
maken voor kleinschalige cultuurhistorische activiteiten 

5. Het plandeel Slotweg verder uit te werken langs de 
lijnen zoals voorgesteld in hoofdstuk 10 van het 
Plandocument Slotkwartier 

6. De natuurontwikkeling in plandeel Lamoraal verder te 
onderzoeken en eventuele bebouwing alleen te 
onderzoeken aan het westdeel van het plandeel, direct 
grenzend aan de bestaande bebouwing, maar in ieder 
geval met behoud van de zichtlijn naar het open 
polderlandschap aan de overzijde van de Hoeverweg 

7. De verkeersontsluiting verder uit te werken langs de 
lijnen zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het 
Plandocument Slotkwartier 

 
Toelichting  

Het Plandocument Slotkwartier is richtinggevend voor het 
opstellen van een Masterplan Slotkwartier. Naar de mening 
van GroenLinks Bergen biedt het voorliggende 
Plandocument interessante ontwikkelingsmogelijkheden op 



het gebied van de verkeerscirculatie en het plandeel 
Slotweg. Alhoewel de fractie sceptisch staat tegenover 
inbreiding van woonfuncties in het plandeel Slotweg wijst 
zij een onderzoek hiernaar niet op voorhand af. Ook de 
consolidatie in het plandeel Slotkapel kan op instemming 
van de fractie rekenen.  
 
De andere plandelen voorzien in massale bebouwing van 
het Slotkwartier, zowel in het Slotpark, de Hoflanden, de 
noordoostelijke waterpartij als op de kasteelruïne. In de 
Hoflanden (beschermd dorspgezicht) worden woningen 
geprojecteerd in de zichtlijn richting de Slotkapel en de 
kasteelruïne. Het door de fractie ingediende amendement is 
gericht op een kleinschaliger invulling van het gebied. 
GroenLinks is tegenstander van het toevoegen van 
gebouwde functies in het Slotpark en de noordoostelijke 
waterpartij en staat sceptisch tegenover bebouwing op de 
ruïne. Onderzoek naar een kleinschalige en (semi-) 
openbare invulling van de ruïne wijst de fractie niet op 
voorhand af, het toevoegen van commerciële- of 
woonfuncties wel.  
 
De fractie ondersteunt de adviezen van de commissie 
Ruimte en Beheer zoals genoemd in het raadsvoorstel en 
wil vooral benadrukken dat het vergroten van het 
plangebied om zo de noodzakelijke economische dragers 
voor het project te vinden van wezenlijk belang is. 
  

Naam en 
ondertekening 
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