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Geacht College, 

In de periode februari - juli 2010 hebben we op ambtelijk - en bestuurlijk niveau constructieve 
gesprekken gevoerd en positieve stappen gezet in het project Kloosterlandgoed Ursulinen. Wij 
hebben met wethouder Hietbrink afspraken gemaakt op diverse essentiële onderdelen. Vanuit 
onze zijde formuleren wij deze afspraken in deze brief. Uw college verzoeken wij dit 
afsprakenkader te bevestigen. 

Dit afsprakenkader is ook de opmaat om op 2 september 2010 de Gemeenteraad te kunnen 
informeren en snel daarna de buurtbewoners. De reacties proberen wij dan, in overleg met u, 
te verwerken om van schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp te komen. Dit binnen de 
mogelijkheden van het plan en ons afsprakenkader. Zoals besproken kunnen we daarna een 
volgende stap zetten in de procedure tot de bestemmingswijziging van het terrein. 

Onderstaand herhalen wij de planprincipes van de ontwikkeling, het overeengekomen 
programma en de gemaakte afspraken. 

Planprincipes: 
• We willen de geschiedenis van de (inmiddels 100 jaar!) aanwezigheid van de Congregatie 

der Zusters Ursulinen van Bergen zichtbaar houden op het terrein; 

• Het handhaven van zoveel mogelijk groen op de locatie en daarmee ook het respecteren en 
versterken van het parkontwerp; 

• Woningen zijn te gast in het groen en beschikken over collectieve tuinen; 

• Het realiseren van een landgoed waar de bewoners elkaar kunnen zien en ontmoeten en 
zich op alle momenten van de dag veilig voelen. De bezoekers respecteren het landgoed en 
ervaren de sereniteit; 

• Er zijn twee grote open ruimtes aan de noord- en zuidzijde van het moederhuis. Vanaf de 
as is er zicht op de parkweides. Vanuit het gebied is er ruim zicht over het 
polderlandschap; 

• Het centrale adres van het Kloosterlandgoed is Nesdijk, behalve de woningen in de 
Noordwesthoek kent de Lijtweg alleen entrees voor bewoners; 
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• We houden rekening met de zichtlijnen en de privacy van de directe buren van het 
Kloosterlandgoed aan de Ursulinenlaan. Zoals in april 2008 richting omwonenden al 
aangegeven betekent dit wel dat het hertenkampje zal verdwijnen. 

Programma: 

appartementen vrije sector 
appartementen Uuthof vs koop 

grondgebonden vrije sector 
woningen noord-westhoek 
woningen Mirembe/hertenkamp 

sociale sector 
categorie 1, Uuthof 
categorie 2, Uuthof 

TOTAAL 

percentage 

13% 

8% 
38% 

30% 
10% 

100,00% 

aantal 

11 

7 
32 

25 
8 

83 

bvo 

80 
90 

Afspraken 
1. De gemeente wenst een semi-Openbaarheid van het Kloosterlandgoed te realiseren. Dit 

zonder eigendom van het terrein te verkrijgen. Op 1 februari 2010 is in het bestuurlijk 
overleg afgesproken dat de algemene routes op het terrein toegankelijk zijn voor 
burgers. Aanvullend is afgesproken dat een reglement zal bepalen hoe dit gebruik 
handen en voeten zal krijgen. Een jaarlijkse evaluatie van het gebruik zal onderdeel 
uitmaken van het reglement. 

2. De gemeente wenst naast een watertoets een waterplan met speciale aandacht voor 
gronden aan de Nesdijk. In de verdere uitwerking van het plan neemt AM deze 
onderdelen mee. Voor het bestemmingsplan is dit ook gewenst. De recente inmeting 
van de duikers op het terrein zal tot gevolg hebben dat het waterontwerp op 
onderdelen nog wijzigt. Bij de locatie Uuthof is bijvoorbeeld de lengte van de bestaande 
duikers te groot. 

3. Gemeente en AM zijn een maximum van 3 bouwlagen overeengekomen (uitzonderingen 
moeten we gezamenlijk nog specifiek benoemen in de verdere uitwerking, onder 
andere hoogte verdiepte parkeergarage, liftopbouwen en dakterrassen). 

k- Gemeente en AM zijn op basis van de parkeernota Bergen en het programma een 
maximum van 210 parkeerplaatsen op het terrein overeengekomen. 

5. Gemeente en AM zijn overeengekomen dat er nader onderzoek dient plaats te vinden 
naar wenselijkheid en uitvoerbaarheid van de ontsluitingen van het gebied voor 
langzaam verkeer met fiets en wandelpaden aan de noord- en oostzijde. 

6. Gemeente en AM zijn een programma overeengekomen met 1+0% categorie 1 en 
categorie 2 woningen en 60% vrije sector. Dit conform de gespecificeerde opgave bij 
het onderdeel programma. 
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7. AM blijft de kapel als mogelijkheid reserveren om op termijn een welzijnsvoorziening 
te realiseren, Nadere gesprekken en beleidsvorming bij de gemeente zullen de 
wenselijkheid en uitwerking bepalen. 

8. De door gemeente gewenste BREEAM toets maakt onderdeel uit van het 
planvormingsproces. 

9. AM onderhoudt contacten met diverse woongroepen. In dit kader verzoekt AM de 
gemeente de mogelijkheden van het 'labelen' voor een specifieke doelgroep van het 
geplande sociale programma te onderzoeken. Dit is namelijk voorwaarde om de 
woongroep te kunnen accommoderen. 

10. Onderdeel van de bestemmingswijziging is een zogenaamde anterieure overeenkomst. 
Overeengekomen is een bestemmingsplan op te stellen met een globale 
eindbestemming met een directe bouwtitel. 

Wij beschouwen bovenstaande afspraken als een belangrijke stap in de ontwikkelingvan 
dit project. Wij zijn ons daarbij terdege bewust van het feit dat we nog slechts aan het begin 
staan. Wij hebben er echter het volste vertrouwen in dat we dit met u tot een fantastisch 
eindresultaat kunnen brengen en de bouwproductie in Bergen op peil kunnen houden. 

Met vriendelijke groet, 
A-f^bv, Noord-Hollam 

;. R.R. Huikeshoven MRE 
Directeur 

cc. Congregatie der Zusters Ursulinen te Bergen (NH) 

Bijlagen: schetsontwerp 7, d.d. 9 juli 2010 
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