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Algemeen
Het ontwerpbestemmingsplan Bergen aan Zee heeft in het kader van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) vanaf 30 december 2010 zes weken digitaal ter visie gelegen (tot
en met 9 februari 2011) via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan was
eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke website en lag in dezelfde periode ter inzage
op het gemeentehuis. In deze periode is eenieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in
te dienen.
Ingediende zienswijzen
In totaal zijn 33 zienswijzen ingediend (zie overzicht tabel 1.1). Vanwege de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn in dit overzicht niet de namen van natuurlijke
personen opgenomen. Eén zienswijze is op 16 februari gedateerd en tevens die dag per fax
binnengekomen. Deze zienswijze is een week na de tervisielegging verzonden en daarmee
niet ontvankelijk. Inhoudelijk wordt echter wel op deze zienswijze ingegaan.
De nummers voor de zienswijzen verwijzen naar de nummers van de paragrafen in
hoofdstuk 2 waarin de zienswijzen inhoudelijk worden behandeld.
Nr

Gegevens indiener

1.

Reno projecten, Otterkoog 6, 1822 BW Alkmaar

10-01-2011

10-01-2011

2.

Strandvereniging BES, p/a Oude Hoeverweg 21, 1816
BR Alkmaar

13-01-2011

14-01-2011

3.

Indieners 3, Strandpaviljoen ZUID

24-01-2011

24-01-2011

4.

AGP Adviesgroep, Postbus 2270, 4460 MG Goes,
namens Franz Horeca v.o.f., Pier Panderweg 3 Bergen
aan Zee

21-01-2011

25-01-2011

5.

BIJL Beheermaatschap, Van Brederodepark 1, 1862 DN
Bergen

25-01-2011

26-01-2011

6.

VVE Management Noord-Holland, Postbus 73, 1700 AB
Heerhugowaard, mede namens het bestuur van de
Vereniging van Eigenaars “Bungalowpark Van der
Wijckplein” te Bergen aan Zee

27-01-2011

28-01-2011

7.

Indiener 7,
(Duitsland)

31-01-2011

31-01-2011

8.

Indiener 8, Am Ideck 24, 42781 Haan (Duitsland)

01-02-2011

01-02-2011

9.

Horeca-Exploitatie-Maatschappij Peters van Nijenhof,
Studler van Surcklaan 8, 1861 MA Bergen

30-01-2011

02-02-2011

10.

Stichting
Woningexploitatie
Jong
Verspeyckweg 7, 1865 BL Bergen aan Zee

Nederland,

31-01-2011

02-02-2011

11.

Indiener 11, Ferdinand Huycklaan 36, 3743 AN Baarn en
Elzenlaan 20, 1865 BM Bergen aan Zee

02-02-2011

03-02-2011
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Nr

Gegevens indiener

Datum brief

Datum
ingekomen

12.

Indiener 12, Parkweg 8, 1865 AJ Bergen aan Zee

01-02-2011

03-02-2011

13.

Buro SRO, ’t Goylaan 11, 3525 AA Utrecht, namens
indieners 13

07-02-2011

07-02-2011

14.

Indieners 14, Zeeweg 42, 1865 AC Bergen aan Zee

07-02-2011

08-02-2011

15.

Indiener 15, C.F. Zeilerboulevard 20, Bergen aan Zee

07-02-2011

08-02-2011

16.

Badabing, Bergen aan Zee

07-02-2011

08-02-2011

17.

Klaver advocaten, Postbus 332, 1800 AH Alkmaar,
namens
Strandpaviljoen
SB
Noord
BV/Michael’s
Mountains Holding BV

08-02-2011

08-02-2011

18.

DAS, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, namens
indieners 18, Pier Panderweg 4

08-02-2011

08-02-2011

19.

Indiener 19, Elzenlaan 26s, Bergen aan Zee

07-02-2011

08-02-2011

20.

Klaver Van der Hoofd Posch advocaten, Postbus 10,
1716 ZG Opmeer, namens indiener 20, Transvaal 10,
Bergen aan Zee

06-02-2011

08-02-2011

21.

AKD, Postbus 4302, 3006 AH Rotterdam, namens De
Heerenbrink B.V.

08-02-2011

08-02-2011

22.

Stichting Mr. Frits Zeiler, p/a Buerweg 33, 1861 CG
Bergen

08-02-2011

09-02-2011

23.

Maaldrink Vermeulen Grooss, advocaten en notarissen,
Wassenaarseweg 20, 2596 CH, ’s-Gravenhage, namens
Duinbloem beheer B.V.

09-02-2011

09-02-2011

24.

Stichting Bergen aan Zee, p/a Jacob Kalffweg 12, 1865
AR Bergen aan Zee

08-02-2011

09-02-2011

25.

Klaver Advocaten, Postbus 332, 1800 AH Alkmaar,
namens indieners 25

09-02-2011

09-02-2011

26.

Indiener 26, Parkweg 35, 1865 AE Bergen aan Zee

09-02-2011

09-02-2011

27.

Dorpsraad Bergen aan Zee

-

09-02-2011

28.

Indiener 28, Parkweg 15s, 1865 AE Bergen aan Zee

07-02-2011

09-02-2011

29.

Architectenburo Admiraal-Stoute, Bergerweg 20, 1862
JV Bergen, namens indiener 29, Parkweg 31, Bergen
aan Zee

08-02-2011

09-02-2011

30.

ADD Architecten B.V., Postbus 9, 1906 ZG Limmen,
namens Het Hotel aan het Strand BV, rijksweg 162 B,
1906 BM Limmen

-

09-02-2011

31.

Strandvereniging BES, p/a Oude Hoeverweg 21, 1816
BR Alkmaar

07-02-2011

8-02-2011

32.

Indiener 32, Zeeweg 13, 1865 AB Bergen aan Zee

16-02-2011

16-02-2011

33.

Gasunie NV, Legal Engineering West, Postbus 444, 2740
AD Waddinxveen

24-01-2011

24-01-2011

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de inhoud van de zienswijzen weergegeven. Tevens wordt hier per
zienswijze aangegeven wat de reactie van de gemeente is en wordt concluderend
aangegeven of, en zo ja hoe, het bestemmingsplan op basis van de zienswijze wordt
aangepast. Daarnaast wordt het bestemmingsplan op een aantal punten ambtshalve
gewijzigd. Dit wordt in hoofdstuk 3 aangegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 samenvattend
aangegeven op welke punten het bestemmingsplan wordt aangepast bij vaststelling.
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2.1. Reno projecten
Samenvatting zienswijze
Indiener is in bezit van het pand aan de Van Hasseltweg 10. Voor aankoop is
gecorrespondeerd met de gemeente over de vraag of het pand gesplitst kan worden tot 4
appartementen voor tijdelijke verhuur. Dit was akkoord bevonden door de gemeente. Op
basis van de huidige bestemmingslegging (Horeca) is dit echter niet mogelijk. Indiener is van
mening dat het bestemmingsplan voor het perceel niet toegepast dient te worden.
Beantwoording
De gemeente heeft over de precieze bestemmingslegging nader overleg met indiener gehad.
De gemeente is van oordeel dat de splitsing tot 4 appartementen op deze locatie
aanvaardbaar is. Dat is echter niet mogelijk op basis van het ontwerpbestemmingsplan.
Daarom is besloten de bestemming te wijzigen in de bestemming “Recreatie –
Verblijfsrecreatie” (R-VR), met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatieverblijfsrecreatieve
appartementen’.
Hiermee
zijn
bedrijfsmatig
geëxploiteerde
verblijfsrecreatieve appartementen mogelijk.
De zienswijze is deels gegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan, in die zin
dat ter plaatse van het perceel Van Hasseltweg 10 de bestemming gewijzigd wordt in
“Recreatie – Verblijfsrecreatie”, met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatieverblijfsrecreatieve appartementen’.

2.2. Strandvereniging BES
Indiener heeft twee zienswijzen ingediend. De beide zienswijzen worden apart behandeld.
Zie voor de behandeling van de andere zienswijze paragraaf 2.31.
Samenvatting zienswijze
a.
De maatvoering van de verschillende paviljoens kloppen niet. De huidige oppervlaktes
van de paviljoens corresponderen niet met de oppervlaktes vermeld in de plantekening
van het strand.
b.
Er is geen rekening gehouden met de nieuwe uitbreidingsmogelijkheden van het nieuwe
strandbeleid. De uitbreidingsmogelijkheden van paviljoens en voormalige uitgiftepunten
die tot 250 m2 kunnen groeien, maar ook nog eens extra kunnen groeien naar 500 m2
zijn niet terug te vinden in het bestemmingsplan. Dit laatste is zeer belangrijk, omdat
dit zo expliciet is opgenomen in het nieuwe beleidsplan.
c.
In de strandnota staat innovatief ondernemen expliciet benoemd, met wellness als
voorbeeld. Indiener roept op tot een afwegingskader te komen voor innovatieve
plannen, zodat deze eenduidig kunnen worden getoetst. Indiener ziet graag een
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synthese tussen innovatief ondernemerschap en de fysieke restricties van het
bestemmingsplan.
Indiener vindt het onbegrijpelijk dat er geen lering is getrokken uit de problemen die er
bij omliggende gemeenten is geweest met de overnachtingsmogelijkheden op het
strand. In de contracten met de paviljoenhouders is opgenomen dat er mag worden
overnacht op het strand om het eigen bezit te bewaken. Tevens is dit in lijn met de
buurgemeenten Zijpe en Castricum. In Egmond aan Zee wordt het overnachten
gedoogd. Dit zou voor het hele strand van Bergen aan Zee opgenomen kunnen worden.
Het voorkomt problemen die er de afgelopen jaren in Castricum zijn geweest. Nu is
immers de mogelijkheid dit goed te regelen.

Beantwoording
a.
Het klopt dat de toegestane oppervlaktes die op de plankaarten staan vermeld voor een
aantal paviljoens kleiner is dan de huidige oppervlakte. Het beleid van de gemeente
Bergen is er echter op gericht dat uit wordt gegaan van de oppervlaktes die in de
overeenkomsten van 2007 zijn opgenomen, waarbij voor de strandpaviljoens een
uitbreidingsmogelijkheid van 20% mogelijk wordt gemaakt tot een maximum van 750
m2. Ambtshalve is gebleken dat voor twee strandpaviljoens een oppervlakte van meer
dan 750 m2 op de plankaart is opgenomen (strandpaviljoen Zuid en strandpaviljoen
Beach Club Off Shore). Dit wordt aangepast tot 750 m2 (zie ook ambtshalve
wijzigingen).
Overigens is gebleken dat de bouwvlakken ten behoeve van de strandpaviljoens niet
overeen kwamen met de huidige situatie. Dit is aangepast.
b.
Vanuit het strandbeleid is opgenomen dat alle strandpaviljoens 20% kunnen groeien ten
opzichte van de overeenkomst van 2007 tot een maximum van 750 m2 en dat alle
voormalige uitgiftepunten kunnen groeien tot maximaal 250 m2. Deze onderdelen zijn
ruimtelijk te vertalen naar het bestemmingsplan en daarom opgenomen.
De extra vergroting van de uitgiftepunten met nog eens 250 m2 tot 500 m2 is niet
opgenomen. In het strandbeleid is namelijk opgenomen dat deze uitbreiding is
toegestaan voor nevenactiviteiten (dus geen horeca). Om deze uitbreiding (onder
voorwaarden) toe te staan, zal in een bestemmingsplan duidelijk gedefinieerd moeten
worden wat onder deze nevenactiviteiten wordt verstaan. In het strandbeleid is niet
gedefinieerd wat onder deze nevenactiviteiten wordt verstaan. Daarom is het niet
mogelijk deze initiatieven rechtstreeks in het bestemmingsplan te vertalen. Per geval
zal derhalve bezien worden of medewerking is gewenst, waarna eventueel een
afzonderlijke procedure zal worden gevoerd. Verder wordt ook verwezen naar de
beantwoording onder c.
c.
De gemeente wil onderstrepen dat ze innovatieve ideeën van op het strand wil
ondersteunen. Zoals in de toelichting van het (ontwerp)bestemmingsplan in paragraaf
3.1.3. is aangegeven, kunnen de functies die hieronder vallen zeer uiteenlopend zijn.
De gemeente zal deze initiatieven afzonderlijke beoordelen en zal deze initiatieven met
een aparte juridisch-planologische procedure mogelijk maken. Er is bewust voor
gekozen de initiatieven die worden ondersteund niet expliciet te benoemen. Het gaat
hier immers om innovatieve ideeën. De gemeente gaat er daarbij vanuit dat er ideeën
uit de markt komen die van te voren niet worden verwacht. De verwachting bij de
gemeente is dat, indien expliciet wordt benoemd wat innovatief ondernemen is, een
aantal ideeën die wel gewenst zijn hierbij niet worden benoemd. De gemeente is het
met indiener eens dat er een afwegingskader moet komen. Voor het mogelijk maken
van innovatieve nieuwe ontwikkelingen op het strand wordt in de evaluatie van het
bestaande beleid (waaronder de Strandnota) in de tweede helft van 2011 aandacht
geschonken. Onderdeel van de evaluatie is het komen tot een afwegingskader voor
innovatieve ontwikkeling. Naar verwachting wordt begin 2012 dit kader ter vaststelling
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voorgelegd aan de gemeenteraad. Binnen dit kader wordt aangegeven op welke locatie,
onder welke voorwaarden en welke ontwikkelingen voor toevoeging op de bestaande
exploitaties mogelijk en gewenst is.
De gemeente acht het niet gewenst dat overnachten op het strand wordt toegestaan.
Dit is niet opgenomen in de strandnota. De strandcabines die nu mogelijk worden
gemaakt in het bestemmingsplan hebben een oppervlakte van ten hoogste 4 m2. De
omvang van deze strandcabines leent zich er niet tot nauwelijks toe op het strand te
overnachten. De gemeente is van mening dat met het mogelijk maken van
overnachtingsmogelijkheden de omvang van de strandcabines ook vergroot zou moeten
worden. Indien dit mogelijk wordt gemaakt, zal het karakter van het strand veranderen.
Op deze manier wordt het voor iedereen helder geregeld wat de mogelijkheden op het
strand zijn: overnachten wordt niet toegestaan. Wel wordt het overnachten ten behoeve
van het bewaken van het eigen bezit in de strandpaviljoens mogelijk gemaakt door een
bepaling in de overeenkomsten. De gemeente is echter van mening dat dit
ondergeschikt is aan de functie en daarom niet in het bestemmingsplan geregeld hoeft
te worden.

De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassen van het bestemmingsplan. Wel wordt
hier verwezen naar de ambtshalve wijziging die in het bestemmingsplan wordt opgenomen
ten aanzien van de ligging van de bouwvlakken van de strandpaviljoens en de maximum
oppervlakte van strandpaviljoens: deze wordt voor twee paviljoens verkleind tot 750 m2 (zie
ook hoofdstuk 3).

2.3. Indiener 3 – eigenaar strandpaviljoen Zuid
Samenvatting zienswijze
Indiener verhuurt reeds jaren strandbedden en windschermen, waarvoor door de gemeente
ook al jaren pacht wordt gerekend. Indiener zet ’s morgens de bedden en schermen uit voor
het strandpaviljoen, waarbij een strook wordt vrijgelaten voor hulpdiensten vanaf de afgang
en langs de vloedlijn. De plaatsing gebeurt zo compact mogelijk.
De gemeente is nu voornemens om het uitzetten van bedden te verbieden, omdat er in het
verleden één of twee klachten zijn gekomen van mensen die weggestuurd werden door een
ondernemer die daar zijn bedden wilde plaatsen. Indiener onderkent dat het strand een
openbaar terrein is en dus van iedereen is. Indiener denkt echter dat als het plaatsen van
bedden of schermen aan de badgasten wordt overgelaten, er veel overlast komt, waarbij
mensen bij de afgang gaan zitten of aan de vloedlijn.
De gemeente wil dat het strand een kwaliteitsslag maakt. De toerist moet op een zo
vriendelijk en vlotte manier worden geholpen. Indieners willen dat natuurlijk ook, waarbij zij
ervan uitgaan dat badgasten die een bed of een scherm willen huren niet hiermee willen
slepen.
Beantwoording
Het al dan niet mogen verhuren van strandbedden en windschermen en de wijze waarop dit
wordt ingevuld is geen onderwerp dat in het bestemmingsplan wordt geregeld. Hierin wordt
voor het strand alleen geregeld waar de gebouwen (strandpaviljoens met bijbehorende
containers, strandcabines) zijn toegestaan. Het verhuren van strandbedden en
windschermen is een onderdeel dat wordt geregeld via overeenkomsten.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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2.4. Adviesgroep Partner v.o.f., namens Franz Horeca v.o.f.
Samenvatting zienswijze
Indiener geeft aan dat zijn cliënt zich volledig kan conformeren aan de bestemmingslegging
voor Pier Panderweg 3 en Julianalaan 1 in Bergen aan Zee en verzoekt daarom de
bestemmingen onverkort te handhaven.
Beantwoording
Gebleken is, mede op basis van andere zienswijzen die zijn ingediend, dat een goothoogte
van 3 m voor Pier Panderweg 3 meer overeenkomt met de feitelijke situatie. Dit wordt
daarom aangepast.
De gemeente neemt de zienswijze voorts voor kennisgeving aan. De bestemmingslegging
voor beide percelen zal bij vaststelling niet worden gewijzigd.
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.5. BIJL Beheermaatschap
Samenvatting zienswijze
Het perceel Verspyckweg 3 bestaat uit een hoofdgebouw met vier woningen 3A t/m 3D en
een naastliggende vrijstaande woning 3E. Daarnaast zijn er bijgebouwen aan de noordkant
van het terrein. Het hoofdgebouw en naastliggende woningen zijn beide rijksmonumenten.
Op 3 juni 2010 heeft indiener haar inspraakreactie ingediend en in de commissievergadering
toegelicht. Aan de hand van een aangepast ontwerp is op 24 november met een
vertegenwoordiger van de gemeente een gesprek geweest, waarbij op 30 december
telefonisch is doorgegeven dat het verzoek ten dele is verwerkt.
In het ontwerpbestemmingsplan is de bestemming W-1 [gs] opgenomen, waarbij op het
terrein de aanduiding (rw) is opgenomen. Dat betekent dat er sprake is van gestapelde
appartementen. Er zijn nu 4 woningen in het bouwvlak opgenomen, volgens het
bestemmingsplan zouden er dan ook 4 zomerwoningen gesitueerd kunnen worden. Alhoewel
er al sprake is van 3 vrijstaande gebouwtjes, acht indiener het bovendien niet gewenst dat er
straks sprake is van 4 zomerwoningen. Omdat de terreingrootte het toelaat, zouden deze
immers met een maximale omvang van 75 m2 gerealiseerd kunnen worden.
Indiener is van mening dat het perceel moet worden gezien als een appartementencomplex
waarbij meerdere hoofdgebouwen zijn geplaatst. Ter vergelijking wordt gewezen op
Wittenburg aan de Breelaan 75-79 en het te bebouwen terrein van De Haaf met meerdere
woontorens. Hierbij staan de gebouwen niet in dezelfde rooilijn, doch staan de gebouwen
achter elkaar. Gelijk aan deze voorbeelden is op het perceel van indieners ook geen
verkaveling aangegeven.
Aan de Verspyckweg 3E is geen sprake van “wonen achter wonen”, aangezien het gehele
gebouw visueel geheel naast het hoofdgebouw ligt en over de volle lengte een terreinbreedte
heeft van 13,5 m. Bovendien kan de woning met een grondvlak van 106 m2 worden gezien
als volwaardige woning. Mede omdat dit gebouw een rijksmonument is, zou de status van
woning meer zekerheid geven tot het behoud van dit gebouw.
Na de oorlog is het gebouw van de “Deutsche Ferienkolonie” door de gemeente gevorderd.
Door de gemeente zijn destijds vier woningen in het hoofdgebouw en één woning in de
speelzaal gerealiseerd. Verwezen wordt naar een artikel van de Bergense Kroniek, waarin de
historie staat omschreven. Aan alle woningen zijn afzonderlijk straatnummers toegekend.
Het is daarom logisch dat de gemeente de functie van de destijds als voorwaardige
beschouwde woningen ook nu aanhoudt.
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Indiener maakt bezwaar tegen de bestemming (rw) op het terrein, met dien verstande dat
de bestaande vrijstaande woning bestemd wordt als een zelfstandige woning.
Beantwoording
Indiener stelt dat er sprake zou kunnen zijn van 4 zomerwoningen op het perceel. In het
bestemmingsplan komt de term zomerwoning niet voor. De gemeente gaat ervan uit dat
gedoeld wordt op de term recreatiewoning. In de bestemmingsomschrijving is opgenomen
(lid 17.2 sub f) dat per bouwperceel ten hoogste 1 recreatiewoning is toegestaan. Het aantal
recreatiewoningen voor het perceel Verspyckweg 3 is daarom mede afhankelijk van de
eigendomssituatie. Om onduidelijkheden hierover voor het betreffende perceel te
voorkomen, wordt de aanduiding ‘recreatiewoning’ uitsluitend opgenomen voor Verspyckweg
3E.
De gemeente is van mening dat Verspyckweg 3E visueel duidelijk achter Verspyckweg 3A
t/m 3D ligt, waarbij het gebouw 3E door de kleinere omvang duidelijk ondergeschikt is aan
3A t/m 3D. Hierdoor is de parallel met Wittenburg en De Haaf niet te trekken, vanwege de
vergelijkbare omvang van de gebouwen die daar zijn/worden gerealiseerd. De gemeente
vindt een parallel met verschillende panden aan de Elzenlaan beter te trekken: ook hier zijn
achter het hoofdgebouw gebouwen aanwezig die duidelijk ondergeschikt zijn aan het
hoofdgebouw en als recreatiewoning gebruikt kunnen worden.
Dat 3E een rijksmonument is, doet niets af aan de bestemmingslegging. De omschrijving van
het rijksmonument is “speelzaal uit 1928, gebouwd […] als overdekte speelgelegenheid voor
de kinderen. Het gebouwtje staat noordoostelijk van het koloniegebouw” (bron: Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed). Juist deze omschrijving duidt erop dat Verspyckweg 3E
ondergeschikt is gebouwd en daarmee ondergeschikt moet blijven aan het hoofdgebouw
Verspyckweg 3A t/m 3D.
Er is nooit vergunning verleend voor een zelfstandige woning. Daarnaast is er sprake van
wonen achter wonen, wat de gemeente een ongewenste situatie vindt. Dit zijn eveneens
redenen om geen zelfstandige woonbestemming aan Verspyckweg 3E te geven.
Dat aan het pand een afzonderlijk huisnummer is toegekend, betekent niet automatisch dat
dit een zelfstandige woning is. Het komt op meer plaatsen in de gemeente voor dat een
recreatiewoning een eigen huisnummer heeft, zie bijvoorbeeld Elzenlaan 26s. De gemeente
is van mening dat in het verleden het gebouw met name als recreatiewoning dienst deed en
dat daarmee onderhavig bestemming het meest passend is.
De zienswijze is deels gegrond en leidt in die zin tot aanpassing van het bestemmingsplan,
dat de aanduiding ‘recreatiewoning’ (rw) uitsluitend voor Verspyckweg 3E wordt opgenomen,
en niet voor het gehele perceel Verspyckweg 3. Voor het overige leidt de zienswijze niet tot
aanpassing van het bestemmingsplan.

2.6. VVE Management Noord-Holland, namens VVE “Bungalowpark
Van der Wijckplein” Bergen aan Zee
Samenvatting zienswijze
Het strandpaviljoen Peters is positief bestemd, globaal ter hoogte van de zuidelijke
strandafgang bij het zogenoemde Rode Plein. Voor een deel van de bungalows van indiener
is deze locatie uitzicht belemmerend. Indiener verzoekt daarom het strandpaviljoen bij
eventuele verplaatsing circa 20 meter in zuidelijke richting te verplaatsen, waarbij in elk
geval een vrij uitzicht op het strand en zee vanaf het Rode Plein is gewaarborgd. Dit verzoek
is des te klemmender, aangezien het strandpaviljoen nu jaarrond mag blijven staan.
Indiener verzoekt dit in het bestemmingsplan op te nemen.
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Beantwoording
Het uitgangspunt voor de gemeente is dat de huidige strandpaviljoens op (globaal) de
huidige plaats gehandhaafd blijven, waarbij er met name verschuifruimte in west-oost
richting wordt geboden vanwege de natuurlijke verplaatsing van de duinvoet. Een noord-zuid
verplaatsing is beperkt mogelijk en moet binnen het opgenomen bouwvlak plaatsvinden. De
gemeente neemt geen flexibiliteitsbepalingen op in het bestemmingsplan om de locatie van
de strandpaviljoens noord-zuid verder te kunnen aanpassen. Behalve uitzicht kunnen hier
ook andere aspecten als natuurwaarden en afstanden tot andere paviljoens meespelen.
Indien de gemeente ooit medewerking verleent aan verplaatsing van een paviljoen, dan zal
een dergelijk plan door middel van een juridisch-planologische procedure plaatsvinden. In
dat geval zal eenieder (uitgebreid) de mogelijkheid hebben om op een dergelijk plan
zienswijzen in te dienen.
De zienswijze is ongegrond en leidt derhalve niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.7. Indiener 7
De zienswijze is opgesteld in het Duits. De samenvatting en beantwoording worden in het
Nederlands weergegeven.
Samenvatting zienswijze
In het thans vigerende bestemmingsplan is voor het perceel C.F. Zeilerboulevard 4 een
goothoogte van 4 m opgenomen. In het ontwerpbestemmingsplan is thans 3 m opgenomen.
Indiener verzoekt deze hoogte aan te passen.
Voor het perceel is de aanduiding (rw) opgenomen. Indiener verzoekt deze aanduiding te
verwijderen. Het huis werd reeds in het verleden al als permanente woning gebruikt. Dit
gebruik zal in de toekomst niet worden uitgesloten.
Beantwoording
In algemene zin is de goothoogte op verschillende plaatsen aangepast van 4 m naar 3 m. Dit
is gedaan, omdat de wijze van meten van de goothoogte in het onderhavige
bestemmingsplan anders is dan in het vorige (thans vigerende) bestemmingsplan. In het
onderhavige bestemmingsplan wordt, kort gezegd, gemeten vanaf peil tot de bovenkant van
de goot, terwijl in het vorige bestemmingsplan werd gemeten vanaf peil tot de snijlijn tussen
gevel en dakvlak. Met name bij overhellende daken, betekent dit dat in het onderhavige
bestemmingsplan een lagere goothoogte moet worden opgenomen dan in het vorige
bestemmingsplan om hetzelfde te regelen.
Voor het perceel van indiener blijkt echter dat de goothoogte (volgens de huidige wijze van
meten) circa 4 m bedraagt in de huidige situatie. Daarom wordt de goothoogte aangepast
naar 4 m.
Uit een inventarisatie uit 2006 van de gemeente is gebleken dat in het bijgebouw bij C.F.
Zeilerboulevard 4A recreatief werd verhuurd. Zoals ook uit de zienswijze blijkt die onder 2.8
wordt behandeld, blijkt geen sprake te zijn van recreatieve verhuur. Het bestemmingsplan
wordt daarom aangepast, waarbij de aanduiding (rw) wordt geschrapt.
De zienswijze is gegrond. Het bestemmingsplan wordt aangepast, waarbij de goothoogte van
C.F. Zeilerboulevard 4A en 4B wordt aangepast van 3 m naar 4 m en de aanduiding (rw)
wordt geschrapt.
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2.8. Indiener 8
De zienswijze is opgesteld in het Duits. De samenvatting en beantwoording worden in het
Nederlands weergegeven.
Samenvatting zienswijze
In het thans vigerende bestemmingsplan is voor het perceel C.F. Zeilerboulevard 4A een
goothoogte van 4 m opgenomen. In het ontwerpbestemmingsplan is thans 3 m opgenomen.
Indiener verzoekt deze hoogte aan te passen.
Voor het perceel is de aanduiding (rw) opgenomen. Indiener verzoekt deze aanduiding te
verwijderen. Het huis werd reeds in het verleden al als permanente woning gebruikt. Dit
gebruik zal in de toekomst niet worden uitgesloten.
De nummering in de ondergrond is niet correct: C.F. Zeilerboulevard 4B moet zijn 4.
Beantwoording
De goothoogte wordt aangepast naar 4 m, mede aangezien de huidige goothoogte circa 4 m
bedraagt (zie voor een nadere motivering paragraaf 2.7).
Uit een inventarisatie uit 2006 van de gemeente is gebleken dat in het bijgebouw bij C.F.
Zeilerboulevard 4A recreatief werd verhuurd. Hiervan blijkt echter geen sprake te zijn. Het
bestemmingsplan wordt daarom aangepast, waarbij de aanduiding (rw) wordt geschrapt.
De zienswijze is gegrond. Het bestemmingsplan wordt aangepast, waarbij de goothoogte van
C.F. Zeilerboulevard 4A en 4B wordt aangepast van 3 m naar 4 m en de aanduiding (rw)
wordt geschrapt.

2.9. Horeca-Exploitatie-Maatschappij Peters van Nijenhof
Samenvatting zienswijze
In 2009 heeft indiener het paviljoen “Het Zonnebad” overgenomen. Vanwege de slechte
staat, is dit paviljoen direct gesloten. Indieners verzoeken de naam “Het Zonnebad” en de
horeca-functie ter plaatse uit het bestemmingsplan te verwijderen, zodat Strandpaviljoen
Zuid kan worden samengevoegd met de verhuur van strandcabines en openbare toiletten.
Hierdoor ontstaat er links van de strandafgang één paviljoen met onder andere verhuur.
Indieners verzoeken hierom, zodat kan worden voorkomen dat in de toekomst een mogelijk
nieuwe exploitant die niet alleen kan leven van de verhuur van strandcabines en openbare
toiletten hier een nieuw paviljoen plaatst.
Beantwoording
Voor het Strandpaviljoen Zuid wordt al de maximale oppervlakte aan bebouwing van 750 m2
aangehouden. De verhuur van strandcabines en openbare toiletten is mogelijk binnen de
bestemmingslegging van Strandpaviljoen Zuid. Daarvoor hoeven de beide functies niet te
worden samengevoegd. Het beleid van de gemeente is er voorts niet op gericht om het
aantal strandpaviljoens te verminderen. De mogelijkheid voor een (nieuw) strandpaviljoen
op de locatie van het voormalige strandpaviljoen “Het Zonnebad” blijft daarom in het
bestemmingsplan gehandhaafd. Mocht er in de toekomst sprake zijn van verkoop of wijziging
van de overeenkomsten, dan is de gemeente van mening dat ter plaatse opnieuw een
strandpaviljoen kan worden gerealiseerd.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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2.10. Stichting Woningexploitatie Jong Nederland
Samenvatting zienswijze
Voor Verspyckweg 7 is de bestemming “Wonen – 2” opgenomen met de aanduiding
‘recreatiewoning’. Hieruit maken indieners op dat het hoofdgebouw een woonbestemming
heeft, maar dat het bijgebouw (de voormalige gymnastiekzaal) een bestemming als
recreatiewoning heeft gekregen.
Bij splitsing in 1982 is het perceel opgesplitst, waarbij elf aparte wooneenheden zijn
toegestaan op het voorste deel van het perceel. Hierbij zijn door burgemeester en
wethouders nieuwe nummeraanduiding toegekend: 7A t/m 7H, 7K, 7M en 7N. Er is dus geen
sprake van een S-nummer.
In paragraaf 2.5 is opgenomen dat Verspyckweg 7 een rijksmonument is (alle bebouwing op
het perceel), dus ook het losstaande appartement 7N. Ten aanzien van het houden,
conserveren en restaureren van een rijksmonument geldt, voor zover indiener bekend, dat
dit het beste kan gebeuren door de woning permanent te (laten) bewonen.
Vastgesteld kan worden dat ter plaatse geen sprake is van “wonen achter wonen”. Er is geen
sprake van moeilijkheden bij zaken als overpad en/of aantasting van de privacy en alle
woningen hebben een directe ontsluiting naar de openbare weg.
Beantwoording
In het overzicht in de toelichting is opgenomen dat Verspyckweg 7 een rijksmonument is. Uit
de gegevens van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat alleen het hoofdgebouw
en de lighal de status hebben van rijksmonument en de voormalige gymnastiekzaal dus niet.
Overigens deelt de gemeente de mening van indiener niet dat een woonbestemming per
definitie de beste bestemming is voor een rijksmonument. Wel dient er een bestemming te
zijn die afgestemd is op het gebruik, waarmee het in stand houden van het rijksmonument
kan worden gewaarborgd.
De gemeente is echter van mening dat gezien de omvang van het bijgebouw en het feit dat
dit bijgebouw duidelijk ondergeschikt is aan het hoofdgebouw op hetzelfde perceel, dit
gebouw zich niet leent voor permanente bewoning.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.11. Indiener 11
Samenvatting zienswijze
a.
Indiener is van mening dat met het ontwerpbestemmingsplan Bergen aan Zee te groot
en te hoog mag worden gebouwd, terwijl in de toelichting is opgenomen dat dit plan
geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk maakt.
Nu is het moment te voorkomen dat in de toekomst een kolossaal en wanstaltig gebouw
kan worden gerealiseerd.
b.
Als voorbeeld wordt genoemd de bebouwingspercentages die voor de vrijstaande
woningen geldt. 35% van het terrein mag worden bebouwd. Dan blijkt in de huidige
situatie dat voor Elzenlaan 20 het percentage 28% is en voor Fazantenlaan 13 (er pal
achter) 37%. Voorts vraagt indiener zich af waarom Fazantenlaan 13 niet staat
ingetekend, terwijl dit in 2007 is gebouwd.
Indiener vindt een bebouwingspercentage van 35% te hoog voor het landelijke Bergen
aan Zee.
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Daarnaast vraagt indiener zich af waarom de bouwvlakken zo willekeurig zijn
ingetekend. Gevraagd wordt waarom dit niet aan de eigenaar wordt overgelaten, als de
(veel kleinere) grootte maar niet wordt overtroffen en als het maar binnen een rooilijn
ligt en op een afstand van bijvoorbeeld 2 m vanaf het terrein van de buren.
Het is indiener voorts niet duidelijk wat het verschil is tussen het gele oppervlakte dat
buiten de bouwplek valt en het groene oppervlak.
Op verschillende percelen zijn er (reeds gebouwde) bouwsels die niet binnen het
bestemmingsplan gepland staan, zoals op Elzenlaan 18 en Fazantenlaan 9. Het is
indiener onduidelijk wat daarvan de bedoeling is.
Indiener staat er positief tegenover dat een bouwhoogte wordt aangegeven. Een
bouwhoogte van 10 m is voor veel huizen te hoog. Bergen aan Zee is tenslotte een
vakantiedorp, waar men komt om te recreëren. Dan moet er geen zonlicht worden
weggenomen door te hoge gebouwen van je buren. Dit geldt met name voor woningen
aan de smalle Fazantenlaan (waar bijna alle woningen nu ook niet hoger zijn dan twee
verdiepingen – circa 6 m). Ook op kleine terreinen (bijvoorbeeld Elzenlaan 18 en 22) is
een bouwhoogte van 10 m niet gepast. Een grote bouwhoogte is alleen goed voor
projectontwikkelaars, die er goed aan kunnen verdienen.
Daarnaast zou er een verbod moeten komen op de verstening van tuinen. Deze
modegrill is heel slecht voor de natuur.
In het bijzonder wordt verzocht het bouwvlak en de bouwhoogte op Fazantenlaan 13
een stuk kleiner te maken, gerelateerd aan het terrein en de omgeving.

Beantwoording
a.
Het bestemmingsplan Bergen aan Zee is consoliderend van aard. Daarbij worden
ruimtelijk aanvaardbare bouwinitiatieven (met een beperkte ruimtelijke impact) wel
mogelijk gemaakt. In de toelichting is (bijvoorbeeld) opgenomen dat beperkte
uitbreidingen van hoofdgebouwen in beginsel mogelijk worden geacht. De gemeente is
van mening dat beperkte uitbreidingen van bestaande woningen niet onder de noemer
grootschalige ontwikkelingen valt.
b.
De gemeente is van mening dat met een bebouwingspercentage van 35% het dorpse
karakter van Bergen aan Zee behouden blijft. Daar komt bij dat voor grote percelen
aanvullend is opgenomen dat een hoofdgebouw ten hoogste 120 m2 bedraagt en dat de
oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en recreatiewoningen
per bouwperceel ten hoogste 50 m2 tot 75 m2 bedraagt, afhankelijk van de omvang van
het bouwperceel. De gemeente is van mening dat op deze manier voldoende is
gewaarborgd dat de percelen niet te vol worden bebouwd.
c.
De bouwvlakken zijn niet willekeurig ingetekend. In paragraaf 6.3.2 onder het kopje
‘Wonen-2’ staat aangegeven wat de gehanteerde systematiek is. Dit komt erop neer dat
de afstand van een bouwvlak tot de zijdelingse perceelsgrens 3 m bedraagt, tenzij de
bestaande woning al op een kleinere afstand is gerealiseerd. Daarnaast is de afstand tot
de weg zo gekozen, dat deze niet wordt verkleind. Aanvullend is het bouwvlak
waarbinnen het hoofdgebouw mag worden gerealiseerd ten hoogste 15 m bij 15 m.
Aangezien voor verschillende percelen de hoofdgebouwen op een afstand kleiner dan 3
m van de zijdelingse perceelsgrens zijn gebouwd en een enkel perceel dusdanig smal is
dat de breedte van 15 m van het bouwvlak niet wordt gehaald, lijkt het wellicht
willekeurig. De gemeente is echter van mening dat met dit bouwvlak er voldoende
flexibiliteit voor de bewoners bestaat om de woning eventueel ander te situeren, zonder
dat dit onevenredige hinder voor de buren oplevert.
d.
Het verschil tussen het gele oppervlak achter het bouwvlak en het groene oppervlak
heeft te maken met een verschillende bestemming. Achter het bouwvlak is de
bestemming “Wonen – 2” van toepassing, voor het bouwvlak is de bestemming “Tuin”
van toepassing. Dit onderscheid wordt gemaakt, aangezien het wenselijk is achter de
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woning andere bouwmogelijkheden te geven dan voor de woning (verschil tussen erf en
voortuin). Een verschil is dat achter de woning aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen zijn toegestaan (tot een bepaald maximum oppervlakte), terwijl binnen
de bestemming “Tuin” bijgebouwen en overkappingen niet zijn toegestaan en aan- en
uitbouwen alleen maar onder bepaalde voorwaarden.
De gemeente gaat ervan uit dat gedoeld wordt op bijgebouwen. Hiervoor is de regeling
van toepassing zoals is opgenomen in artikel 18, lid 18.2.3.
In het thans vigerende bestemmingsplan is voor de percelen geen bouwhoogte
opgenomen. De gemeente vindt het echter wel van belang dat de bouwhoogte wordt
bepaald. Hiervoor wordt in zijn algemeenheid 10 m gehanteerd (voor de woningen met
de bestemming Wonen-1 en Wonen-2). Hierbij is een afweging gemaakt tussen de
schaal van de bebouwing, de huidige bouwmogelijkheden en de mogelijke ruimtelijke
impact op de omgeving. Daarbij is de gemeente van mening dat met name het bepalen
van de goothoogte in combinatie met de dakhelling van belang is voor de ruimtelijke
impact. Hoofdgebouwen moeten zijn voorzien van een kap (tussen de 30 en 65
graden). Door gebruik te maken van een dergelijke helling van de kap, neemt de
schaduwwerking van een hoger gebouw nauwelijks toe.
Daar komt bij dat in het vigerende bestemmingsplan niets is geregeld over
bouwhoogtes. Voor geen enkel gebouw is een bouwhoogte opgenomen, waardoor de
gemeente van mening is dat de bouwhoogte niet bewust voor woonbebouwing
achterwege is gelaten. De gemeente is daarom van mening dat de aanvullende werking
van de bouwverordening geldt, waarmee de bouwhoogtes in de huidige situatie tot 15
m zijn toegestaan. In die zin is er sprake van een inperking van de bouwhoogte.
De gemeente is van mening dat een algemene regel die verstening of verharding moet
tegengaan voor het hele gebied te ver gaat. Een dergelijke regel is nauwelijks te
handhaven. Overigens is een dergelijke regel wel opgenomen voor de tuinen van de
woningen die echt in de duinen liggen (met de bestemming “Tuin – Duinen”). Binnen
deze bestemming is een aanlegvergunningstelsel opgenomen, waarmee het aanbrengen
van oppervlakteverhardingen alleen is toegestaan indien is aangetoond dat dit de
natuur- en landschapswaarden niet onevenredig aantast.
De gemeente is van mening dat de oppervlakte en de vorm van het bouwvlak
Fazantenlaan 13 past binnen de algemene uitgangspunten van het bestemmingsplan,
waarbij de huidige woning in acht wordt genomen.

De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.12. Indiener 12
Samenvatting zienswijze
Het stuk grond van het Parnassiapark dat verkocht is door de gemeente Bergen (circa 1992)
aan De Dennen is nooit teruggevorderd (hoek Parkweg/Paulineweg), ondanks bezwaren in
die tijd van indiener. Via allerlei procedures is vast komen te staan dat dit perceel nooit
verkocht had mogen worden. Volgens een uitspraak van de Raad van State was er sprake
van onbehoorlijk bestuur. Indiener verzoekt dit alsnog terug te draaien.
Indiener maakt bezwaar tegen de bestemming “Horeca” tussen hotel De Dennen en Parkweg
8. Dit stuk grond is al een tijd bestemd voor het bouwen van een vrijstaande villa. In het
voorontwerpbestemmingsplan van 16 maart 2009 staat er nog wel de bestemming “Wonen –
1” voor dit perceel. Indiener verzoekt dit aan te passen.
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Beantwoording
De verkoop van grond is een privaatrechtelijke kwestie en wordt niet in bestemmingsplannen
geregeld. Hierin worden alleen functies van gronden geregeld. De bestemmingslegging is
hierop aangepast. Overigens is de zienswijze doorgestuurd naar de afdeling vastgoed van de
gemeente Bergen die nader inhoudelijk zullen reageren op de zienswijze.
De bestemming “Horeca” voor de gronden tussen hotel De Dennen en Parkweg 8 wordt
aangepast aan de thans vigerende bestemming (en het huidige gebruik) en wordt daarmee
gewijzigd in de bestemming Tuin. Hiermee is op dit gedeelte geen (erf)bebouwing mogelijk.
De bestemmingslegging is anders dan in het voorontwerpbestemmingsplan was opgenomen.
In het voorontwerpbestemmingsplan was dit gedeelte bestemd tot “Wonen-1”, waarmee
eveneens (erf)bebouwing is toegestaan. De bestemming “Tuin” doet echter mee recht aan de
ligging van het perceel aan het Parnassiapark en de huidige rechten. Door het gedeelte van
het perceel vrij van bebouwing te laten, zijn doorkijken naar het Parnassiapark mogelijk.
Voor het perceel vigeert thans het uitbreidingsplan Bergen aan Zee Zuid, dat is vastgesteld
op 20 juni 1957 (aan het bestemmingsplan Bergen aan Zee 1975 is aan dit onderdeel
goedkeuring onthouden, omdat ter plaatse een tweede bouwvlek was ingetekend en
doorkijken naar het Parnassiapark in stand dienden te blijven). In het uitbreidingsplan
Bergen aan Zee Zuid is voor het perceel Parkweg 8 een bouwstrook opgenomen waarmee
één woning is toegestaan. Voor het hele perceel waren bijgebouwen niet toegestaan.
Voor de huidige woning is nu een bouwvlak opgenomen. In de directe omgeving van de
woning zijn nu aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan (buiten het bouwvlak, binnen
de bestemming “Wonen – 1”). Voor het overige zijn geen bijgebouwen toegestaan.
De zienswijze is deels gegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan, in die zin
dat voor het gedeelte tussen hotel De Dennen en Parkweg 8 de bestemming “Horeca” wordt
gewijzigd in Tuin.

2.13. Buro SRO, namens indiener 13
Samenvatting zienswijze
a.
Op het voorontwerpbestemmingsplan heeft indiener een inspraakreactie ingediend,
waarbij wordt verzocht:
- de bestaande bouwrechten (goothoogte 9 m en bouwhoogte 15 m) te respecteren;
- het bouwvlak te verruimen, zodat recht wordt gedaan aan de Ruimtelijke visie op
hotels en pensions;
- het achterdeel te bestemmen conform de feitelijke bouwhoogte van 6 m.
Een aantal punten zijn besproken met de portefeuillehouder en een gemeentelijke
ambtenaar.
Toezeggingen
die
zijn
gedaan,
zijn
niet
verwerkt
in
het
ontwerpbestemmingsplan. Dit is voor indiener erg onbevredigend.
b.
In de Nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan is opgenomen dat datgene
geregeld wordt wat noodzakelijk is om de ruimtelijke karakteristiek te behouden,
zonder dat ruimtelijk aanvaardbare bebouwing onmogelijk wordt gemaakt. Voor de
horecavestigingen is opgenomen dat enige uitbreidingsmogelijkheden mogelijk worden
gemaakt
waar
dit
ruimtelijk
mogelijk
is.
Volgens
indiener
is in
het
ontwerpbestemmingsplan, op één horecalocatie na, hieraan geen gehoor gegeven.
c.
Voor de horeca is de Ruimtelijke visie op hotels en pensions van groot belang.
Ruimtelijk uitgangspunt voor concentratiegebieden is dat bestaande accommodaties
worden gestimuleerd uit te breiden of anderszins hun kwaliteiten te verbeteren. Het
gebied rondom het Van der Wijckplein is aangemerkt als concentratiegebied. In het
ontwerpbestemmingsplan wordt op geen enkele wijze planologisch mogelijk gemaakt
wat beleidsmatig wordt nagestreefd. Door de wijze van bestemmen wordt geen enkele
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stimulans geboden tot uitbreiding, waarmee het bestemmingsplan in strijd is met de
visie.
Binnen het plangebied zijn zeven hotels gevestigd, waarvan er twee fysiek kunnen
uitbreiden. De overige hotels hebben geen ruimer bouwvlak. Doordat twee hotels
kunnen uitbreiden, ontstaat er rechtsongelijkheid. Tevens is dit niet in lijn met het
consoliderende karakter van het plan. Indiener wenst daarom een ruimer bouwvlak,
zoals bij Hotel Nassau Bergen, zodat binnen deze ruimere ruimtelijke kaders de
mogelijkheid ontstaat een duurzaam en toekomstgericht bedrijf te exploiteren.
Bij de commissie bestemmingsplannen heeft indiener ingesproken. Op basis daarvan
heeft nader overleg plaatsgevonden, waarbij een gemeenteambtenaar langs is geweest.
Daarbij is geconstateerd dat de bouwhoogte van het achterste deel 6 m bedraagt,
waarbij toegezegd is dat dit wordt aangepast.
Daarnaast is gesproken over de bouwhoogte van 13 m. Aangezien de Van Hasseltweg
3m lager ligt dan de Jacob Kalffweg, zou een bouwhoogte van 15 m ruimtelijk
aansluiten op de bebouwing aan de Jacob Kalffweg. Dit zou worden aangepast.
Daarnaast is besproken dat tegemoet gekomen kan worden aan de ruimtelijke visie,
door een ruimer bouwvlak op te nemen met een bebouwingspercentage. Hiermee
ontstaat geen toename in bebouwd oppervlak, maar wel de mogelijkheid bebouwing
efficiënter op het perceel te situeren.

Beantwoording
a.
Aangezien de kern van dit onderdeel van de zienswijze in de verdere zienswijze verder
wordt uitgewerkt, wordt naar onderstaande tekst verwezen.
b.
In het bestemmingsplan zijn geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt en
het heeft een duidelijk consoliderend karakter. De uitbreidingsmogelijkheden die aan de
verschillende horeca-gelegenheden zijn gegeven, zijn inderdaad beperkt. Hierbij is
aangesloten bij concrete initiatieven die bekend zijn bij de gemeente en die de
gemeente ruimtelijk aanvaardbaar vindt. Het algemeen toestaan van bijvoorbeeld een
extra bouwlaag of meer oppervlakte vindt de gemeente ruimtelijk niet aanvaardbaar en
is daarom niet opgenomen in dit bestemmingsplan. Indien er concrete initiatieven zijn,
zal de gemeente beoordelen of dit ruimtelijke aanvaardbaar is. Ruimtelijk aanvaardbare
initiatieven worden via een aparte procedure mogelijk gemaakt.
c.
Het gebied rond het Van der Wijckplein is inderdaad opgenomen als concentratiegebied.
Hier zijn uitbreidingen van de omvang van de hotels en pensions mogelijk als dit
ruimtelijk aanvaardbaar is. Daarnaast zal de gemeente in principe ook meewerken aan
initiatieven voor nieuwe hotels of pensions in het concentratiegebied. Dergelijke nieuwe
initiatieven zullen met een aparte procedure mogelijk worden gemaakt. Verder wordt in
het concentratiegebied niet meegewerkt aan een initiatief dat voorstaat een hotel of een
pension naar een andere functie te transformeren.
Het hotel van indiener ligt echter achter het Van der Wijckplein. Zoals in de paragraaf
over de vestigingsvoorwaarden voor Bergen aan Zee in de Ruimtelijke visie op hotels en
pensions (pagina 14) is te zien, valt dit hotel binnen het gemengd gebied. Voor het
gemengd gebied wordt een ander beleid voorgestaan: de bestaande hotels en pensions
blijven hier behouden, maar hier is een functieverandering eventueel toegestaan indien
er een duidelijke kwaliteitsslag wordt gemaakt.
d.
De gemeente hanteert als uitgangspunt dat eventuele uitbreidingen alleen worden
opgenomen als dit ruimtelijk aanvaardbaar is. Indiener verwijst naar de
uitbreidingsmogelijkheden die zouden worden geboden bij Hotel Nassau Bergen. Voor
het Hotel Nassau is het bouwvlak eveneens om het huidige gebouw overgenomen,
waarbij de huidige goot- en bouwhoogte zijn opgenomen. In die zin wordt het hotel van
indiener meer uitbreidingsmogelijkheden geboden, aangezien er een hogere
bouwhoogte mogelijk wordt gemaakt dan het huidige gebouw. De gemeente werkt niet
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zonder meer mee aan het vergroten van het bouwvlak. Dit wordt per geval beoordeeld
en eventueel via een afzonderlijke procedure mogelijk gemaakt.
Een bouwhoogte van 6 m wordt opgenomen voor het hele achterste deel van het
gebouw, waarbij de goothoogte wordt gemaximeerd op 4 m. Dit komt overeen met de
feitelijke situatie.
De bouwhoogte van 13 m wordt mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan,
overeenkomstig de afspraken die met indiener zijn gemaakt. Hierdoor wordt een
uitbreidingsmogelijkheid geboden die ruimtelijk aanvaardbaar is. Deze uitbreiding past
binnen de omgeving.
Een groter bouwvlak met een bebouwingspercentage is ruimtelijk niet gewenst. Indien
een groter bouwvlak wordt opgenomen, betekent dit dat de bebouwing dichterbij de
bebouwing in de omgeving kan worden gerealiseerd. Zeker voor de woningen aan de
Kerkstraat kan de ruimtelijke impact hiervan behoorlijk zijn. Het bestemmingsplan
wordt daarom voor dit onderdeel niet aangepast.

De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze wordt voor Van Hasseltweg 7 de
bouwhoogte voor het hoofdgebouw aangepast van 9 m naar 13 m en wordt voor het
achterste gedeelte een goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 6 m opgenomen.

2.14. Indieners 14
Samenvatting zienswijze
Indieners verzoeken voor Zeeweg 22-40 een hogere bouwhoogte op te nemen dan de
huidige bouwhoogte van 7 m (die gelijk is aan de toegestane goothoogte). Dit sluit aan op
het vigerende bestemmingsplan en op de ontwikkelingsvisie Bergen aan Zee, waarin staat
opgenomen dat de anonieme wand langs de Zeeweg verlevendigd kan worden met kapjes op
de panden. Gelet op het gelijkheidsbeginsel zijn indieners van mening dat een hogere
goothoogte dient te worden toegestaan. Een aantal omringende panden is namelijk hoger:
hotel/restaurant Victoria, Alexanderflat, Prins Maurits (waarbij voor de laatste een hogere
hoogte wordt toegestaan dan nu aanwezig is).
Indieners hebben concrete plannen voor het realiseren van kapjes. Indiener is bereid
hiervoor meer informatie te verstrekken.
Beantwoording
De gemeente onderkent dat op dit punt strijdigheid is met de ontwikkelingsvisie voor Bergen
aan Zee. Het realiseren van kapjes moet volgens de gemeente mogelijk zijn, waarbij
aansluiting wordt gezocht op de mogelijkheden die worden geboden voor Zeeweg 6-16.
Daarom wordt een bouwhoogte opgenomen van 10 m.
Indieners verwijzen naar een aantal gebouwen in de omgeving waar verschillende goot- en
bouwhoogtes worden toegestaan. Gezien het karakter van de omgeving, is de gemeente van
mening dat niet zonder meer een nog hogere bouwhoogte is toegestaan. Voor de
Alexanderflat geldt dat deze is gelegen aan het centrale Van der Wijckplein, waardoor een
grotere hoogte mogelijk moet zijn. Overigens is voor de Alexanderflat ook een grotere
hoogte in het thans vigerende bestemmingsplan opgenomen. De bebouwing aan de overkant
van de Zeeweg heeft een wisselende goot- en bouwhoogte, die deels hoger en deels lager is
dan voor de bebouwing van indieners. De gemeente is van mening dat met de extra
bouwhoogte tegemoet wordt gekomen aan de wensen van indieners, waarbij de ruimtelijke
kwaliteit kan worden versterkt. Een hogere goot- en/of bouwhoogte wil de gemeente niet
zonder meer toestaan, aangezien dit een te grote ruimtelijke impact kan hebben. Daar komt
bij dat in het thans vigerende bestemmingsplan voor deze omliggende bebouwing ook
hogere goothoogtes zijn opgenomen.
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De zienswijze is gegrond. Op basis van de zienswijze wordt voor de panden Zeeweg 22-42
een bouwhoogte van 10 m opgenomen.

2.15. Indiener 15
Samenvatting zienswijze
Indiener is eigenaar van C.F. Zeiler Boulevard 20. Het huidige pand bestaat uit een volume
dat samen een hoofdgebouw vormt. Op dit moment is er geen aanbouw of bijgebouw bij de
woning aanwezig. Indiener begrijpt dat het beleid is dat in deze omgeving geen losstaande
bijgebouwen gewenst zijn. Daarom wil hij graag een uitbouw aan dit pand realiseren en
verzoekt daartoe het bouwvlak 3 m te vergroten. Voor de meeste woningen in de omgeving
is het bouwvlak om het bestaande hoofdgebouw met bijbehorende aan- en uitbouwen
getekend.
Beantwoording
De gemeente voert niet als algemeen beleid dat er uitbreidingsmogelijkheden bij de
bestaande woningen met de bestemming “Wonen – Duinen” worden toegelaten. Dit is een
afweging, waarbij wordt overwogen dat het om een open woongebied in een duingebied
gaat, waarbij verdere verdichting niet wenselijk wordt geacht. Om toch mogelijkheden te
bieden aan (beperkte) uitbreidingen, is binnen de bestemming “Tuin – Duinen” een
afwijkingsmogelijkheid opgenomen om het hoofdgebouw uit te breiden. Er is voor gekozen
om deze uitbreidingsmogelijkheden niet rechtstreeks toe te staan, maar door middel van
afwijking, vanwege de bijzondere karakteristiek van het gebied.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.16. Badabing
Samenvatting zienswijze
De strandkiosk BadaBing is in zijn geheel niet opgenomen in het bestemmingsplan. Het
bestaat uit een verhuurpunt en een verkooppunt. Badabing ligt aan de zuidzijde van de
afgang Noord te Bergen aan Zee.
Beantwoording
Aangezien sprake is van een voormalig verkooppunt, wordt voor BadaBing een bouwvlak
opgenomen, waarin een (jaarrond) paviljoen mogelijk is van ten hoogste 250 m2.
De zienswijze is gegrond. Op basis van de zienswijze wordt een bouwvlak opgenomen ter
hoogte van BadaBing met daarin een toegestane oppervlakte van 250 m2 en de aanduiding
‘h≤1’.

2.17. Klaver advocaten, namens Strandpaviljoen
BV/Michael’s Mountains Holding BV

SB

Noord

Samenvatting zienswijze
Indiener verzoekt voor het huidige verkooppunt BadaBing een bouwvlak op te nemen, met
een bebouwingsoppervlakte van 250 m2.
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Indiener heeft enige tijd geleden bij de gemeente een verzoek ingediend om een beach spa
te ontwikkelen en te exploiteren als aanvulling op het horeca-aanbod. Dit verzoek is eerder
door middel van een aanvraag bouwvergunning op 3 oktober 2008 bij de gemeente
ingediend. Deze Beach Spa zal een openbaar karakter hebben en is ondersteunend aan de
recreatieve functie van het strand. Daarbij is het absoluut onderscheidend ten opzichte van
het bestaande voorzieningenaanbod met een toegevoegde waarde voor strandbezoekers,
waarbij het een exclusief karakter heeft. Dit laatste sluit goed aan bij de beoogde typering
van het strand van Bergen aan Zee uit de strandnota. Er wordt ingespeeld op bezoekers die
iets bijzonders zoeken. Bij voorkeur wordt aangesloten bij de typering “eigenzinnig en
alternatief”.
Beantwoording
Ter plaatse van BadaBing wordt een bouwvlak opgenomen waarin een jaarrond paviljoen van
ten hoogste 250 m2 mogelijk wordt gemaakt. Dit is in lijn met de mogelijkheden die
(voormalige) verkooppunten wordt geboden.
De gemeente staat in principe positief tegenover de beach spa. Zoals in de toelichting van
het bestemmingsplan is opgenomen, wil de gemeente innovatieve ideeën ondersteunen. Er is
echter ook opgenomen dat de functies die hieronder vallen zeer uiteenlopend kunnen zijn.
De gemeente beoordeelt deze initiatieven afzonderlijk en zal gewenste initiatieven met een
aparte juridisch-planologische procedure mogelijk maken.
De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze wordt een bouwvlak opgenomen
ter hoogte van BadaBing met daarin een toegestane oppervlakte van 250 m2 en de
aanduiding ‘h≤1’.

2.18. DAS, namens indieners 18
Samenvatting zienswijze
Indieners wonen aan de Pier Panderweg 4. Zij maken bezwaar tegen de goot- en nokhoogte
van Julianalaan 1 en Pier Panderweg 3. De goot- en bouwhoogte van Julianalaan 1 zijn op
grond van het thans vigerende bestemmingsplan 5 respectievelijk 8 m. In het
ontwerpbestemmingsplan worden een goot- en bouwhoogte van 6 en 10 m mogelijk
gemaakt. Voor Pier Panderweg 3 is de huidige goot- en bouwhoogte 4 m. Dit wordt verruimd
naar een goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 10 m.
Indieners zullen hierdoor onevenredig in hun woongenot worden aangetast doordat hun
privacy en hun uitzicht worden aangetast. Daarnaast zal het verruimen van de bouwhoogten
een vermindering van lichtinval tot gevolg hebben en zullen zij het uitzicht over zee
kwijtraken. Indien het bestemmingsplan op dit punt ongewijzigd wordt vastgesteld, zullen zij
een verzoek tot tegemoetkoming in planschade indienen. Indieners zijn van mening dat hun
woongenot zwaarder weegt dan de belangen van de eigenaren van voornoemde percelen.
Beantwoording
In het thans vigerende bestemmingsplan (Bergen aan Zee, dat in 1975 door de
gemeenteraad is vastgesteld) zijn uitsluitend goothoogtes opgenomen. Voor Julianalaan 1 is
een goothoogte van 6 m opgenomen, voor Pier Panderweg 3 een goothoogte van 3 m. De
gemeente vermoedt dat indiener met de aangegeven goot- en bouwhoogten doelt op de
hoogten die in het voorontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen. Hieraan kunnen echter
geen rechten worden ontleend.
De bouwhoogtes voor panden zijn niet geregeld in het thans vigerende bestemmingsplan
Bergen aan Zee. Voor geen enkel gebouw is een bouwhoogte opgenomen, waardoor de
gemeente van mening is dat de bouwhoogte niet bewust voor woonbebouwing achterwege is
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gelaten. De gemeente is daarom van mening dat de aanvullende werking van de
bouwverordening geldt, waarmee de bouwhoogtes in de huidige situatie tot 15 m zijn
toegestaan. De bouwhoogtes van de woningen binnen bestemming Wonen-1 en Wonen-2
zijn gesteld op 10 m.
De bewoners van Pier Panderweg 3 hebben een inspraakreactie ingediend, waarin werd
verzocht om op basis van het gelijkheidsbeginsel een goothoogte van 4 m op te nemen en
een bouwhoogte van 10 m. Hieraan is in het ontwerpbestemmingsplan tegemoet gekomen.
Op basis van de zienswijze van indiener is gebleken dat een goothoogte van 3 m meer
overeenkomt met de huidige situatie. Daarom wordt de goothoogte voor Pier Panderweg
aangepast tot 3 m. De bouwhoogte wordt niet aangepast. De gemeente is van mening dat,
rekening houdend met de thans vigerende mogelijkheden, de belangen van de indieners niet
worden aangetast.
De zienswijze is deel gegrond en leidt in die zin tot aanpassing van het bestemmignsplan dat
de goothoogte van Pier Panderweg 3 wordt aangepast tot 3 m.

2.19. Indiener 19
Samenvatting zienswijze
Het perceel Elzenlaan 26s werd in eigendom verkregen in 1979. Indiener is het pand gaan
bewonen, waarbij het huis altijd als hoofdverblijf heeft gediend. Het pand staat zelfstandig
op het perceel, zonder binding met buurhuizen. Tevens wordt in de WOZ-beschikking op
geen enkele manier verwezen naar een recreatiebestemming. Indiener is van mening dat
een woonbestemming meer van toepassing is en dat een totaal verouderd bestemmingsplan
niet relevant is.
Beantwoording
De gemeente is van mening dat het thans vigerende bestemmingsplan, ook al is het ruim 35
jaar oud, nog steeds als basis dient. In dit bestemmingsplan is het pand van indiener
bestemd voor een seizoensverblijf. Dit blijkt ook uit de toevoeging ‘s’ aan het huisnummer.
Het uitgangspunt bij het opstellen van dit bestemmingsplan is dat de seizoensverblijven als
zodanig bestemd blijven.
Wel wil de gemeente indiener hierbij wijzen op de mogelijkheid een persoonsgebonden
gedoogbeschikking aan te vragen, waarmee de huidige eigenaren de woonfunctie kunnen
voortzetten.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.20. Klaver Van der Hooft Posch advocaten, namens indiener 20
Samenvatting zienswijze
Indiener heeft aan zijn woning Transvaal 10 aan de voorzijde een veranda/terras
gerealiseerd, waarvan indiener dacht dat dit vergunningvrij kon worden gerealiseerd.
Inmiddels
is
geconstateerd
dat
voor
een
dergelijk
bouwwerk
een
bouwvergunning/omgevingsvergunning nodig is. Het college van de gemeente heeft
geweigerd een bouwvergunning af te geven. Recent is besloten tegen het bouwwerk
handhavend op te treden. Hiertegen is door indieners tijdig bezwaar gemaakt. Aan de
gronden van het bouwwerk is in het thans vigerende bestemmingsplan de bestemming Erf
toegekend, in het ontwerpbestemmingsplan een tuinbestemming. In beide plannen is in de
bestemming
ter
plaatse
gericht
op
de
instandhouding
van
bestaande
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natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden. Door indiener wordt betwist dat aan
de betrokken gronden aan de voorzijde van de woning te beschermen waarden kunnen
worden toegekend, aangezien deze gronden zijn voorzien van een natuurstenen bestrating.
Het ontwerpbestemmingsplan zou hierop moeten worden aangepast.
Beantwoording
De gemeente is van mening dat in de handhavingszaak duidelijk is aangegeven dat sprake is
van een illegale situatie. De gemeente is van mening dat het gebied waarvoor de
bestemmingen “Wonen – Duinen” en “Tuin – Duinen” is opgenomen (zowel in de omgeving
van de Transvaal/Parkweg in het zuiden van het plangebied, als voor de omgeving van de
C.F Zeiler Boulevard/Dal van Haasbroek in het noorden van het plangebied) bijzondere
waarden gelden. Hier is sprake van wonen in de duinen. Het omliggende Natura 2000-gebied
‘Noordhollands Duinreservaat’ gaat als het ware langzaam over in het bebouwd gebied van
Bergen aan Zee. De gemeente vindt het van belang dat dit duinlandschap behouden blijft. Zo
zijn losse bijgebouwen in beginsel niet toegestaan. Door de realisering van de veranda is
volgens de gemeente met name sprake van strijd met de doelstelling van het
bestemmingsplan, waarbij de landschappelijke waarden worden aangetast.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.21. AKD, namens De Heerenbrink B.V.
Samenvatting zienswijze
a.
De Heerenbrink is eigenaresse van het pand aan de C.F. Zeiler Boulevard 2. In het
vigerende bestemmingsplan is het hoofdgebouw bestemd tot Wv (woondoeleinden),
waarbij de omliggende tuinen tot ‘ed’ zijn bestemd. Eenzelfde bestemmingslegging is
toegepast voor de woningen in de omgeving van de C.F. Zeiler Boulevard 2. Indiener
constateert dat in de omgeving de percelen de bestemmingen “Wonen – 2” en “Tuin”
hebben gekregen en dat voor het perceel van indiener dat bestemmingen “Wonen –
Duinen” en “Tuin – Duinen” zijn gebruikt. In de toelichting is gemotiveerd dat dit is
opgenomen, omdat “het natuurgebied de wijk binnenkomt”. Kennelijk moet de open
ruimte gewaarborgd worden.
Indiener geeft aan dat het bouwvlak kleiner is dan het bouwvlak uit het thans vigerende
bestemmingsplan. Dit dient aangepast te worden. Daarbij verzoekt indiener de
bestemmingen aan te passen tot “Wonen – 2” en “Tuin”, conform de noordelijk gelegen
woningen. Het is onvoldoende gemotiveerd waarom een strenger regime voor het
perceel van indieners moet gelden. Indiener verzoekt de mogelijkheden gelijk te houden
aan de mogelijkheden uit het vigerend bestemmingsplan. Hierbij moet gedacht worden
aan mogelijkheden van aanbouwen, bouwwerken en vrijstelling voor zwembassins.
Daarnaast
wordt
verzocht
de
woning
eveneens
te
bestemmen
voor
seizoenswoonverblijf. In het thans vigerende bestemmingsplan is deze mogelijkheid
opgenomen naast de mogelijkheid voor permanente bewoning. In de toelichting is niet
gemotiveerd waarom deze gebruiksmogelijkheid eraf is gehaald.
b.
Vanuit de woning is zicht op Pier Panderweg 3. Op basis van de inspraakreactie is de
goot- en bouwhoogte verhoogd tot respectievelijk 4 en 10 m. De goothoogte is hiermee
hogere dan voor de meeste omliggende woningen is toegestaan. Indieners vinden de
verhoging van de goot- en de bouwhoogte ongewenst, vanwege het directe zicht dat op
dit perceel is. Hiervoor zou in elk geval een goot- en bouwhoogte van 3 en 10 m
opgenomen moeten worden. Indien dit niet gebeurt, verzoekt indiener voor zijn perceel
eveneens een goothoogte van 4 m op te nemen.
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Overigens acht indiener het primair ongewenst dat woningen aan de Pier Panderweg
hoger worden.
Daarnaast hebben de bewoners van Pier Panderweg een inspraakreactie ingediend
waarin is verzocht een groter bouwvlak op te nemen. De gemeente heeft in haar reactie
aangegeven hieraan niet mee te werken. Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt echter
wel dat sprake is van een vergroting van het bouwvlak.
Het pand Julianalaan 1 heeft de bestemming R-VR met aanduiding sr-va (bw) gekregen,
met een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 10 m. Dit is een aanzienlijke
toename in bouwvolume en bouwwerken op dit redelijk dicht bebouwd perceel. Dit staat
in schril contrast met het perceel van indieners, dat in feite praktisch geheel onbebouwd
moet blijven. De toename van eventuele additionele bebouwing voor Julianalaan 1
wordt daarom geïndiceerd geacht.
Voor het hele plangebied is de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie IV”
opgenomen. Een dergelijke dubbelbestemming mag alleen worden opgenomen indien
aan de hand van onderzoek aannemelijk is gemaakt dat in het plangebied
archeologische monumenten aanwezig zijn (artikel 38a Monumentenwet). Op basis van
gegevens in de toelichting en het onderzoek van de Stichting Steunpunt Cultureel
Erfgoed Noord-Holland (SSCE), dat in de bijlage van de toelichting is opgenomen, zijn
er geen terreinen van archeologische waarde of archeologische waarnemingen bekend
volgens de archeologische databank ARCHIS. Op de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW) blijkt dat het hele gebied een middelhoge trefkans
heeft. In het onderzoek van de SSCE is op basis van de IKAW geconcludeerd dat een
kennelijk lagere categorie dubbelbestemming archeologische waarden IV toch
geïndiceerd is, maar alleen bij plannen groter dan 2.500 m2 en grondroerende
werkzaamheden dieper dan 40 cm. Verder wordt geadviseerd die dubbelbestemming
dan op te nemen indien de werkzaamheden bereiken tot een diepte van zes meter
boven NAP. Dit is niet opgenomen in het bestemmingsplan.
Blijkens de handleiding voor de IKAW, blijkt dat dit slechts een hulpmiddel is bij het
opstellen van bestemmingsplannen en dat het dient ter ondersteuning “bij het
beoordelen van de omvang van het archeologische onderzoek dat in het kader van het
plan nodig is”. Dat onderzoek heeft hier geheel niet plaatsgevonden. Alleen al om die
reden moet deze archeologische dubbelbestemming uit het bestemmingsplan
verdwijnen.
Het hele plangebied heeft ook de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering”.
Indien het oppervlakte van bouwwerken wordt uitgebreid, is dit alleen mogelijk voor
zover dit niet beneden peil gebeurt of gebruik wordt gemaakt van de bestaande
fundering. Afwijking hiervan is mogelijk indien de waterstaatsbelangen niet onevenredig
worden aangetast. Indiener constateert dat aan deze bepaling in de toelichting geen
enkele aandacht is besteed en vraagt zich af in hoeverre de kaders voor het afwijken
voldoende duidelijk zijn geformuleerd.

Beantwoording
a.
De gemeente is van mening dat het karakter van het perceel van indiener een veel
duidelijker duinkarakter heeft (vergelijkbaar met de woningen aan de Noordzijde van de
C.F. Zeiler Boulevard en de woningen aan de Transvaal) dan de woningen die hier direct
ten noorden van liggen, dat een bestemming voor “Wonen – Duinen” en “Tuin –
Duinen” gerechtvaardigd is. De bouwmogelijkheden zijn hiermee beperkter dan in het
thans vigerende bestemmingsplan. Sinds de vaststelling van het vorige
bestemmingsplan in 1975 is behoud en bescherming van natuurwaarden en
landschappelijke waarden in zijn algemeenheid in Nederland veel belangrijker
geworden. De gemeente is van mening dat daarom een zwaardere bescherming van
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deze waarden gerechtvaardigd is. Losse bijgebouwen, bouwwerken en zaken als
zwembassins worden niet wenselijk geacht.
De term seizoenswoonverblijf is een term die tegenwoordig niet meer wordt gebruikt.
Het is in elk geval niet toegestaan woningen te gebruiken voor recreatiewoningen. Dit
betekent wel dat het tijdelijk verhuren van de woning in het zomerseizoen is
toegestaan, zolang het een (duidelijk) ondergeschikte functie blijft. In het thans
vigerende bestemmingsplan is het gebruik als tweede woning van eengezinshuizen en
(woningen in) meergezinshuizen expliciet verboden, tenzij de woningen al als tweede
huis in gebruik waren bij het onherroepelijk worden van dat bestemmingsplan. Voor
legale bestaande situaties is daarom het overgangsrecht van het bestemmingsplan aan
de orde.
Het niet overal toestaan van recreatief gebruik (of tweede woningen) binnen de
woonbestemmingen is opgenomen om leegstand tegen te gaan, met name in het
laagseizoen. De gemeente wil voorkomen dat in het laagseizoen sprake is van veel
leegstand, waardoor de leefbaarheid achteruit gaat.
In het kader van de inspraak is de goothoogte van Pier Panderweg aangepast tot 4 m.
Gebleken is nu, mede op basis van de zienswijze, dat de feitelijke goothoogte 3 m is.
De goothoogte wordt daarom aangepast.
De bouwhoogtes voor panden zijn niet geregeld in het thans vigerende
bestemmingsplan Bergen aan Zee. Voor geen enkel gebouw is een bouwhoogte
opgenomen, waardoor de gemeente van mening is dat de bouwhoogte niet bewust voor
woonbebouwing achterwege is gelaten. De gemeente is daarom van mening dat de
aanvullende werking van de bouwverordening geldt, waarmee de bouwhoogtes in de
huidige situatie tot 15 m zijn toegestaan. De bouwhoogtes van de woningen binnen
bestemming Wonen-1 en Wonen-2 zijn gesteld op 10 m.
Overigens is voor het perceel Pier Panderweg 3 na vaststelling van de Nota
beantwoording inspraak gebleken dat de huidige bebouwing deels buiten het bouwvlak
valt. Daarom is het bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd ten opzichte
van het voorontwerpbestemmingsplan.
In het ontwerpbestemmingsplan zijn voor Julianalaan 1 de vigerende bouwrechten
toegestaan. In het thans vigerende bestemmingsplan is voor het hele bouwvlak een
goothoogte van 6 m toegestaan, terwijl voor het perceel van indiener een goothoogte
van 3 m is toegestaan.
De bouwmogelijkheden zijn voor de Julianalaan 1 niet geheel benut. De gemeente is
echter van mening dat er sprake is van een duidelijk ander perceel: de woning van
indiener ligt op een duin. Hier is het ongewenst dat er extra bebouwing wordt
gerealiseerd.
In de Nederlandse wetgeving is in het verlengde van Europese regelgeving (verdrag van
Malta) opgenomen dat rekening moet worden gehouden met in de grond aanwezige
danwel te verwachten monumenten (artikel 38a Monumentenwet). Dit is de reden dat
een archeologische dubbelbestemming gerechtvaardigd is, aangezien op basis van de
IKAW een bureauonderzoek is uitgevoerd door de Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed
Noord-Holland. Hieruit blijkt de genoemde dubbelbestemming. Wel is de gemeente het
met indiener eens dat aanvullende bepalingen wanneer archeologisch onderzoek niet
nodig is (werkzaamheden op minder dan 40 cm beneden maaiveld en op een hogere
diepte dan 6 m boven NAP) niet voldoende in de regels zijn vertaald. Dit wordt
aangepast in het bestemmingsplan.
De bestemming “Waterkering – Waterstaat” is opgenomen vanwege de functie voor
waterkering. Indien de gronden worden afgegraven, kan dit aanzienlijke gevolgen
hebben voor de functie van de gronden voor de waterkering. De kust moet bestand zijn
tegen de stijgende zeespiegel die wordt verwacht. Indien de gronden van de
waterkering worden afgegraven, kan de stabiliteit van de waterkering in het geding
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komen. Dit is de reden dat het van groot belang is dat de waterkering niet zo maar mag
worden aangetast.
De gemeente is van mening dat de kaders voor de afwijkingsmogelijkheid voldoende
duidelijk is. Een meer kwantitatieve benadering is niet mogelijk: gezien het natuurlijke
karakter van de waterkering (duinen) is het op elke plaats verschillend welke
werkzaamheden wel en welke werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zonder
dat de waterstaatsbelangen worden aangetast. Hiervoor wordt advies gevraagd bij het
Hoogheemraadschap, waarbij bij een positief advies toepassing kan worden gegeven
aan de afwijkingsmogelijkheid. Dit wordt ter verduidelijking in de toelichting
opgenomen.
De zienswijze is deels gegrond. Mede op basis van de zienswijze worden de bepalingen voor
de bestemming “Waarde – Archeologie” aangepast, waarbij wordt opgenomen dat geen
rekening met de archeologische (verwachtings)waarde rekening hoeft te worden gehouden,
indien werkzaamheden plaatsvinden op een diepte van minder dan 40 cm beneden maaiveld
en boven de 6 m boven NAP. Daarnaast wordt in de toelichting opgenomen dat voor de
afwijkingsmogelijkheid die is opgenomen in de bestemming “Waterkering – Waterstaat” een
(positief) advies van het Hoogheemraadschap nodig is. Voorts wordt de goothoogte van Pier
Panderweg 3 aangepast tot 3 m.

2.22. Stichting Mr. Frits Zeiler
Samenvatting zienswijze
a.
Indiener vindt het jammer dat voor het plan een onderliggende structuurvisie mist. De
basis wordt gevormd door de Algemene Bepalingen (uit 2006) en de Nota van
Uitgangspunten (uit 2008), waaruit bleek dat het bestemmingsplan consoliderend van
aard is, met ruimte voor aanvaardbare bouwinitiatieven en functiewijzigingen, mits die
de kwalificatie ‘beperkt’ dragen.
b.
Op het voorontwerpbestemmingsplan heeft indiener een 30-tal opmerkingen ingediend.
Deze worden wederom toegestuurd, hoewel een deel achterhaald is. Indiener is van
mening dat het ondoenlijk is, gezien de hoeveelheid aanpassingen in het
ontwerpbestemmingsplan, na te gaan of alles is verwerkt.
c.
Indiener merkt op dat de recent geaccordeerde lijst met gemeentelijke monumenten
niet in tabel op pagina 16 voorkomen. Daarnaast mist indiener de gebruikelijke
monumentenaanduidingen op de verbeelding.
d.
Verder valt op dat het plantsoentje, waarin het borstbeeld van mevrouw Van ReenenVölter staat, een verkeersbestemming heeft. Een bestemming Groen lijkt meer op de
plaats voor het monumentje. Een alternatief zou zijn aanvullende functieaanduidingen
(co) en (nlw).
e.
De viskraam aan de Jacob Kalffweg is in de bestemming Groen ingetekend, zonder
nadere aanduiding. De kraam is dus in feite wegbestemd, want binnen de bestemming
Groen mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw en overkapping zijnde worden
gebouwd.
f.
Indieners zien het als (enigszins) gemiste kans om het bestemmingsplan niet te
verankeren in een alomvattende visie, die recht doet aan het unieke karakter van het
dorp. Dit klemt des te meer, aangezien er al jaren sprake zou zijn van een dergelijke
structuurvisie, die echter nog steeds niet het levenslicht heeft gezien.
g.
Het is natuurlijk goed dat gestreefd wordt naar consolidatie en conservering van
datgene dat als waardevol wordt ervaren. Procedures lopen toch anders wanneer
plannen op wat kleinere schaal getoetst moeten worden aan een geheel van regels, dan
wanneer zij onderdeel uitmaken van een veelomvattende structuurvisie. Hiervoor
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worden vaak postzegelbestemmingsplannen opgesteld. Deze kleine plannen bij elkaar
kunnen zorgen voor afbreuk van de waardevolle elementen.
Indiener wil aandacht vragen voor de gaswinlocatie aan de Verspyckweg. Er wordt
vanuit gegaan dat de gaswinlocatie niet binnen de planperiode van 10 jaar zal stoppen.
Mocht hiervan echter wel sprake zijn, dan is het evident dat dit terrein gezien de ligging
ten opzichte van de natuurterreinen de grootst mogelijke bescherming geniet en dat er
herstel zal plaatsvinden, zodat de oorspronkelijke flora en fauna er weer kunnen
terugkeren. Dit vraag een nadere aanduiding op de kaart en in de regels. Daarnaast
vraagt indiener zich af of de mogelijkheden tot het bouwen van ‘een gebouw geen
gebouw zijnde’ op deze bestemming (zie artikel 3.2 sub a) wel overeenkomt met wat op
dit terrein wenselijk mag worden geacht.

Beantwoording
a.
Dat er geen structuurvisie ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan is mede de
reden dat ervoor is gekozen dat dit bestemmingsplan consoliderend van aard is. Wat
onder consoliderend wordt verstaan, is omschreven in de Nota van Uitgangspunten.
b.
De gemeente heeft nogmaals naar de opmerkingen gekeken en heeft geconstateerd dat
de opmerkingen (voor zover relevant) zijn aangepast.
c.
Het klopt dat onlangs voor de gemeente Bergen een nieuwe lijst met gemeentelijke
monumenten is geaccordeerd. Binnen het plangebied zijn echter geen (nieuwe)
gemeentelijk monumenten aangewezen.
Het klopt dat de aanduidingen voor monumenten niet meer op de plankaart is
opgenomen. Het bestemmingsplan is opgezet volgens de verplichte systematiek
Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP). Binnen deze systematiek is het
niet meer mogelijk om het monumententekentje op de plankaart te zetten. De
afzonderlijke wetgeving voor monumenten blijft echter wel van toepassing, zodat
hiermee bij bouwplannen rekening mee moet worden gehouden.
d.
De gronden rondom het borstbeeld worden bestemd tot Groen.
e.
De viskraam aan de Jacob Kalffweg is verrijdbaar en daarmee geen gebouw. Hoewel het
een permanent karakter lijkt te hebben, kan hij worden verplaatst. Er worden daarom
geen bouwregels opgenomen voor de viskraam. Het is echter gebleken dat de
standplaats is opgenomen binnen de bestemming “Groen”. Dit wordt gewijzigd in
“Verkeer – Verblijfsgebied”, aangezien binnen deze bestemming ook de functie
standplaats mogelijk is gemaakt.
f.
Aangezien het bestemmingsplan een consoliderend karakter heeft, is de gemeente van
mening dat het niet noodzakelijk is een (vastgestelde) structuurvisie te hebben voordat
het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
g.
De gemeente beoordeelt nieuwe initiatieven apart. Bij deze beoordeling wordt rekening
gehouden met het waardevolle karakter van Bergen aan Zee. De gemeente is van
mening dat deze plannen bij elkaar het waardevolle karakter van Bergen aan Zee niet
afbreken.
h.
Op dit moment is er nog geen zicht op het beëindigen van de activiteiten bij de
gaswinlocatie aan de Verspyckweg. De gemeente vindt het daarom op dit moment
prematuur hierover uitspraken te doen. Zeker nu beëindiging van de activiteiten vrijwel
zeker niet binnen de planperiode van 10 jaar zijn te verwachten.
In artikel 3.2 sub a worden mogelijkheden geboden voor bouwwerken, geen gebouw
zijnde. Hierbij gaat het om zaken als terreinafscheiding. Aangezien er geen gebouwen
zijn toegestaan, is de gemeente van mening dat dit aansluit bij wat wenselijk mag
worden geacht op dit terrein.
De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze worden de gronden rondom het
borstbeeld van mevrouw Van Reenen-Völter bestemd tot “Groen” en wordt de gronden van
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de standplaats aan de Jacob Kalffweg opgenomen binnen de bestemming “Verkeer –
Verblijfsgebied”.

2.23. Maaldrink Vermeulen Grooss,
namens Duinbloem Beheer B.V.

advocaten

en

notarissen,

Samenvatting zienswijze
Volgens het vigerende plan is in combinatie met de bouwverordening voor C.F. Zeiler
Boulevard 7 de bouw van één woning mogelijk met een voorgevelbreedte van 6 m, een
inhoud van 150 m3 en een bouwhoogte van 15 m. Voor indiener is het onduidelijk waarom
de goot- en bouwhoogte zijn teruggebracht tot respectievelijk 3 en 5 m. Dit staat in schril
contrast met de bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan. Indiener acht het
niet meer dan redelijk dat op het perceel de realisatie van twee volwaardige bovengrondse
bouwlagen mogelijk moet zijn. Voorts is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Voor C.F.
Zeiler Boulevard 1 is een goot- en bouwhoogte toegestaan van 9 en 12 m. Dit is zelfs
meermalen hoger dan de gerealiseerde hoogte.
Bij indiener is reeds geruime tijd de wens om de woning met een extra bouwlaag te
vergroten. Tot voor kort hadden andere projecten echter prioriteit. Het zou voor indiener
wrang zijn dat deze mogelijkheden thans door het nieuwe bestemmingsplan worden
gefrustreerd.
Daarbij is indiener van mening dat het oude bouwvlak dient te worden gehandhaafd. In het
ontwerpbestemmingsplan is het bouwvlak aanzienlijk versmald. Dit zal de bouwplannen
beperken, ook omdat de breedte van invloed is op de te realiseren hoogte.
Indiener is van mening dat geen sprake is van passieve risicoaanvaarding, zoals is
aangegeven in de “Nota van beantwoording inspraak”, bij gebreke van voormelde
voorzienbaarheid. Hierdoor behoudt indiener zich alle rechten voor op een eventuele
tegemoetkoming in planschade.
Voorts kan indiener zich niet verenigen met de bestemmingen “Tuin – Duinen” en “Natuur”
op haar perceel. Conform het vigerende bestemmingsplan en de feitelijke situatie is indiener
de mening toegedaan dat het hele perceel een tuinbestemming dient te krijgen. Met deze
bestemming worden conform het gestelde in de Nota van Uitgangspunten belangrijke
natuur- en landschapswaarden beschermd. Indiener is daarom van mening dat hiermee de
waarden van de gronden voldoende worden beschermd. Daarnaast komt dit overeen met de
wijze van bestemmen bij C.F. Zeiler Boulevard 1, waarbij de tuinbestemming ruimer is
aangegeven.
Beantwoording
De verschillende woningen liggen in een duinlandschap. Om de waarden van dit
duinlandschap niet aan te tasten, worden de huidige goot- en bouwhoogtes opgenomen,
evenals bouvlakken die zijn afgestemd op de huidige situatie. De gemeente is van mening
dat voldoende duidelijk is gemotiveerd waarom voor de verschillende woningen met de
bestemming “Wonen – Duinen” de bestaande goot- en bouwhoogten worden opgenomen en
waarom de huidige bouwvlakken zijn opgenomen (zie hiervoor paragrafen 2.2, 5.2.2 en
6.3.2 van de toelichting).
Daarnaast refereert indiener aan de C.F. Zeiler Boulevard 1. De huidige goot- en bouwhoogte
zijn in de huidige situatie circa 9 en 12 m. De gemeente ziet daarom niet in waarom
strijdigheid zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.
Aangezien de gronden die tot de tuin behoren niet zijn aangewezen als Natura 2000-gebied,
wordt het gehele perceel van indiener dat nu de bestemming “Natuur” heeft, gewijzigd in
“Tuin – Duinen”.
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De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze wordt de bestemming “Natuur”
dat onderdeel uitmaakt van het perceel C.F. Zeiler Boulevard 7 gewijzigd in de bestemming
“Tuin – Duinen”.

2.24. Stichting Bergen aan Zee
Samenvatting zienswijze
a.
Indiener wijst op een aantal tekstuele schrijffouten of onjuistheden in de toelichting.
b.
Op pagina 66 van de toelichting wordt gewezen op het landschappelijk waardevolle
karakter voor de gronden die zijn bestemd tot “Wonen – 2”. Als dit zo waardevol wordt
geacht, dan is een bouwhoogte van 10 m hiermee strijdig. Indiener verzoekt derhalve
een bouwhoogte van 8 m op te nemen, aangezien hier geen hoogbouw wordt gewenst.
c.
Mede door het tot stand komen van de strandnota, zijn horecaondernemers op het
strand, conform een landelijke tendens, overgegaan op een ruimere exploitatie. Een
voorbeeld hiervan zijn themafeesten, bruiloften en muziekoptredens, buiten de reguliere
‘strandtijden’. Dit heeft ertoe geleid dat er met enige regelmaat sprake was van
geluidsoverlast/geluidsbemerking, die aanleiding is om te veronderstellen dat de
wettelijke grens van 80 dB(A) wordt overschreden. Eventuele wijzigingen dienen
gemeld te worden aan de gemeente. Aangezien meldingen niet zijn gepubliceerd, gaat
indiener ervan uit dat dergelijke wijzigingen niet hebben plaatsgevonden. Indiener
neemt daarom aan dat tabel 4.2 niet correct is voor wat betreft categorie/algemene
toelaatbaarheid. Bij twee strandpaviljoens (Joep en SBN) zijn woningen in de
onmiddellijke omgeving. SBN grenst tevens aan een Natura 2000-gebied. In het
bestemmingsplan ontbreekt een op feiten gebaseerd toetsingskader voor wat betreft
horecageluid en de externe werking naar het Natura 2000-gebied. Indiener adviseert
om aan de hand van een vragenlijst bij horeca-ondernemers een onderzoek te doen
naar het bedrijfsprofiel van de verschillende horeca-ondernemingen en op grond
hiervan nogmaals de Staat van Horeca-activiteiten vast te stellen. Het is indieners
bekend dat in horeca 12 maal per jaar meer geluid mag worden geproduceerd en dat
hiervoor een collectieve regeling is. Indieners stellen dat met name de
jaarrondexploitanten ver over deze 12 maal per jaar heen gaan.
d.
Voor de garages bij het Julianaduin is in het voorontwerpbestemmingsplan een
bouwhoogte opgenomen van 3 m, in het ontwerpbestemmingsplan is hierover niets
geregeld.
e.
In het voorontwerp is voor de kantine bij de tennisbaan een bouwhoogte van 4 m
opgenomen, deze is in het ontwerp gewijzigd tot 6 m. Onduidelijk is waarom.
f.
Het gebied tussen Parkweg 12 en 8 is gewijzigd van een woon- en tuinbestemming tot
een horecabestemming, zonder goot- en bouwhoogte.
g.
Parkweg 15-s en Parkweg 5-s is in het voorontwerp een goot- en bouwhoogte
opgenomen, terwijl dit in het ontwerp is weggelaten.
h.
Voor Zeeweg 31 is in het voorontwerp een goot- en bouwhoogte opgenomen van 10 m,
terwijl in het ontwerp een goot- en bouwhoogte van 9 en 13 m is opgenomen. Indieners
vragen zich de wenselijkheid af, evenals de motivatie hiervoor.
i.
De snackbar aan de J. Kalffweg staat niet vermeld.
j.
De oppervlakte en hoogte van de strandcabines zijn niet vermeld.
k.
Een aantal percelen aan de Fazantenlaan, Engelse Veld en Kerkstraat grenst aan de
bestemming “Natuur”. De gronden van deze percelen zijn bestemd tot “Wonen – 2” en
niet tot “Tuin – Duinen”, zoals bij de Paulineweg, Transvaal en Parkweg. Waarom dit
verschil?
l.
In de Nota van beantwoording inspraak is aangegeven dat in artikel 14.2.1 het woord
“overkapping” verwijderd zal worden. Dit is niet gebeurd.
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Een eenduidige bouwhoogte voor Egmond, Schoorl en Bergen aan Zee doet geen recht
aan het specifieke karakter van Bergen aan Zee (villaparkachtige bebouwing midden in
een natuurgebied). Door de beoogde verhoging van de bouwhoogten op diverse locaties
en door het vergroten van de bouwvlakken op diverse locaties slaat de ‘verstening’ toe.
Indiener pleit voor een bouwhoogte van ten hoogste 8 m in het gehele dorp.

Beantwoording
a.
De opmerkingen worden overgenomen.
b.
Met een bouwhoogte van 10 m worden 3 verdiepingslagen toegestaan. In combinatie
met een goothoogte van 6 m zal dit neerkomen op 2 lagen met kap. De gemeente is
van mening dat hiermee geen hoogbouw mogelijk is gemaakt, mede omdat gestapelde
bouw (appartementen) niet is toegestaan, en dat dit aansluit op de mogelijkheden uit
het thans vigerende bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan worden weliswaar geen
absolute hoogtematen gegeven, maar wordt wel aangegeven wat het aantal bouwlagen
is. Dit is vertaald in goot- en bouwhoogten.
c.
De gemeente is van mening dat strandpaviljoens (ook jaarrond) moeten vallen in
categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten. Indien er sprake is van een te hoge
productie van geluid, zal dit opgelost moeten worden door hiertegen te handhaven. De
gemeente is van mening dat daarom een nadere motivering niet opgenomen hoeft te
worden in het bestemmingsplan. Overigens moeten de strandpaviljoens ook voldoen
aan de voorwaarden van het Activiteitenbesluit. Hierdoor is een hoge geluidsproductie
niet zonder meer toegestaan.
Wel wordt uitgebreider stilgestaan bij de ligging ten opzichte van het Natura 2000gebied (paragraaf 3.3.2 van de toelichting).
d.
In het voorontwerpbestemmingsplan is de hoogte van de garages op de plankaart
geregeld. In het ontwerpbestemmingsplan is de hoogte van de garages in de regels
opgenomen (zie artikel 17.2.1). Hierin is eveneens opgenomen dat de bouwhoogte 3 m
mag bedragen. Inhoudelijk zijn er dan ook geen wijzigingen.
e.
De aanpassing is gedaan omdat de bouwhoogte die in het voorontwerp was opgenomen
niet overeen kwamen met de huidige situatie. Het is gebleken dat de hoogtes die in het
ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen te hoog was. De bouwhoogte wordt daarom
aangepast tot 5 m, dat overeen komt met de huidige situatie.
f.
Dit wordt aangepast. De gronden worden bestemd tot Tuin, aangezien zij horen bij de
woning Parkweg 8.
g.
De genoemde panden zijn in het ontwerpbestemmingsplan voorzien van de aanduiding
‘recreatiewoning’. Dit zijn recreatiewoningen die behoren bij het hoofdgebouw op
hetzelfde perceel. Voor hoofdgebouwen zijn goot- en bouwhoogtes op de plankaart
opgenomen. Voor de goot- en bouwhoogtes (en oppervlaktes) van recreatiewoningen is
aansluiting gezocht bij bijgebouwen. De bouwmogelijkheden voor bijgebouwen is
geregeld in de regels. Daarom zijn de toegestane goot- en bouwhoogte van een
recreatiewoning eveneens in de regels opgenomen.
h.
In het thans vigerende bestemmingsplan is een goothoogte van 10 m opgenomen en
geen bouwhoogte. Voor de nu opgenomen goot- en nokhoogte is aansluiting gezocht bij
de omliggende bebouwing en met name Hotel Victoria. Ook is het de
stedenbouwkundige wens om een mooie kapvorm te realiseren. Dit is met deze hoogten
mogelijk. Aangezien dit binnen de vigerende regeling past en de gemeente initiatieven
die gericht zijn op hotels en pensions in dit gebied wil stimuleren (conform de
Ruimtelijke visie op hotels en pensions), zijn de aangepast goot- en bouwhoogtes
opgenomen.
i.
De snackbar is verrijdbaar en daarmee geen gebouw. Het valt hiermee onder de
Algemeen Plaatselijke Verordening en niet onder de regels van het bestemmingsplan.
Wel is binnen de bestemming “Verkeer – Verblijfsgebied” opgenomen dat dit is bestemd
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voor standplaatsen, waarmee het gebruik is toegestaan. Dit is de reden dat deze
snackbar niet is opgenomen op de plankaart. Het is gebleken dat in het
ontwerpbestemmingsplan de viskraam ligt binnen de bestemming “Groen”. Vanwege de
functie wordt de bestemming gewijzigd in “Verkeer – Verblijfsgebied”.
De oppervlakte en hoogte van de strandcabines zijn in de regels opgenomen (artikel
11). De maximale oppervlakte van een strandcabines is 4 m2 en voor de hoogte is
bepaald dat een strandcabines uit ten hoogste één bouwlaag bestaat. Overnachten in
strandcabines is niet toegestaan.
De bestemmingslegging “Tuin – Duinen” is niet opgenomen voor percelen die grenzen
aan natuur, maar voor percelen waarvoor op het perceel zelf bepaalde natuur- en
landschapswaarden moeten worden beschermd. De percelen die in de duinen liggen
hebben de bestemming “Tuin – Duinen” gekregen. De percelen die genoemd zijn door
indiener liggen niet binnen de duinen en hebben daarom de bestemming “Wonen – 2”
gekregen.
Per abuis is het woord “overkapping” in de Nota inspraak blijven staan. In het
genoemde artikel is opgenomen dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en
overkappingen zijnde, zijn toegestaan. Indien het woord overkappingen wordt
geschrapt, betekent het in dit geval dat overkappingen wel zijn toegestaan, aangezien
dit een bouwwerk, geen gebouw zijnde, is. Aangezien overkappingen niet binnen de
bestemming “Tuin – Duinen” wenselijk worden geacht, is dit woord wel gehandhaafd in
de regels.
De gemeente wil benadrukken dat op sommige locaties weliswaar een hogere hoogte
wordt toegestaan dan in de huidige situatie aanwezig is, maar dat er geen hogere
hoogtes worden toegestaan dan volgens het vigerende bestemmingsplan is toegestaan.

De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze wordt een aantal correcties
gedaan in de toelichting. Daarnaast wordt een nadere motivering van de mogelijkheden voor
jaarrond exploitatie opgenomen in relatie tot ligging ten opzichte van het Natura 2000gebied, wordt de bouwhoogte van de kantine bij de tennisbaan gewijzigd in 5 m en wordt de
locatie van de viskraam aan de J. Kalffweg opgenomen binnen de bestemming “Verkeer –
Verblijfsgebied”.

2.25. Klaver advocaten, namens indieners 25
Samenvatting zienswijze
a.
Indieners wonen en zijn gevestigd aan de Julianalaan 3. Het pand Julianalaan 3 is in
gebruik als appartementenhotel. Indieners verzoeken de bestemming “Recreatie –
Verblijfsrecreatie” voor dit pand op te nemen en niet de huidige bestemming “Horeca”.
b.
Het naastgelegen pand Julianalaan 1 kent in het vigerende bestemmingsplan een gooten bouwhoogte van 5 respectievelijk 8 m. Dit is in het voorontwerpbestemmingsplan
overgenomen. In het ontwerpbestemmingsplan is dit verhoogd tot 6 respectievelijk 10
m op grond van een beroep op het gelijkheidsbeginsel met woningen aan de Pier
Panderweg. Omdat het hier gaat om een andere bestemming, gaat het
gelijkheidsbeginsel hier niet op. Voorts wordt veel zonlicht onttrokken op de
zuidwestzijde van het perceel van indieners indien het pand Julianalaan hoger mag
worden gerealiseerd.
Beantwoording
a.
Het gebruik is ruimtelijk aanvaardbaar en past binnen de huidige bestemming. De
bestemming zal worden aangepast, waarbij eenzelfde bestemming wordt opgenomen
als voor Julianalaan 1, aangezien deze bestemming beter bij het gebruik past.
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In het thans vigerende bestemmingsplan is een goothoogte van 6 m opgenomen. Een
bouwhoogte is niet opgenomen. Daarbij komt dat een goot- en bouwhoogte van 6 en 10
m beter aansluit bij de huidige situatie. Aangezien voor het achterste gedeelte van
Julianalaan 1 een bouwhoogte van 4 m is opgenomen, is de gemeente niet van mening
dat er substantieel zonlicht onttrokken zal worden aan het perceel van indiener.

De zienswijze is deels gegrond, waarbij de bestemmingslegging van Julianalaan 3 wordt
aangepast: de bestemming “Recreatie – Verblijfsrecreatie” met de aanduidingen ‘specifieke
vorm van recreatie – verblijfsrecreatieve appartementen’ en ‘bedrijfswoning’.

2.26. Indiener 26
Samenvatting zienswijze
a.
Gezien het ongelukkige tijdstip van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan en
indiener de tijd niet heeft gehad het plan grondig te bestuderen, houdt indiener zich het
recht voor om de argumenten aan te vullen. Tevens wenst indiener in het vervolg van
de procedure mondeling te worden gehoord.
b.
Indiener verwijst voor zover van toepassing naar de argumenten van de Dorpsraad.
c.
De inhoud van de inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan handhaaft
indiener onverkort en ongewijzigd.
d.
De goedgekeurde uitbouwen uit 2003 van indiener moeten op de plankaart opgenomen
worden.
e.
Indiener blijft het niet eens met de bestemming “Wonen – Duinen”. Overigens wordt
niet aangegeven waarom het gebouw Julianaduin, eveneens een woning in de duinen,
wel de bestemming “Wonen – 2” heeft gekregen.
f.
Vaststelling van het ijkpunt maaiveld bij de voordeur voor de meting van goot- en
bouwhoogte is wel degelijk noodzakelijk, omdat het terrein sterk afloopt naar de
oprijlaan.
g.
Meerdere keren wordt door de gemeente beargumenteerd dat keuze zijn gemaakt,
omdat deze in het vigerende bestemmingsplan zijn opgenomen. Dit moment is juist het
moment om af te wijken van achterhaalde vigerende bestemmingsplan.
h.
De goot- en bouwhoogte van het naastgelegen Julianaduingebouw zijn een veelvoud
van de goot- en bouwhoogte van de woning van indiener. Indiener wenst daarom ook
een goot- en bouwhoogte van 9 en 13 m.
i.
Het is indiener opgevallen dat er allerlei incongruenties en ongelijke bouwvlakken (ten
opzichte van de terreingrootte) alsmede ongelijke goot- en bouwhoogtes zijn ingevuld,
waardoor (soort)gelijke gevallen ongelijk worden behandeld en daaruit ongelijke
rechten voor de rechthebbenden voortvloeien.
j.
Het opnemen van een verbod tot gebruik van woning van indiener (mede) voor
recreatiedoeleinden acht indiener volstrekt onaanvaardbaar en in strijd met
fundamentele rechten die in het Nederlandse (en Europese) rechtstelsel zijn vastgelegd.
De argumentatie daarvoor is ook oneigenlijk, want de grote leegstand in Bergen aan
Zee wordt buiten het seizoen gevormd door de leegstaande hotels. Bovendien wordt
vergeten dat in Bergen aan Zee in de woningen recreatie gebruik altijd was toegestaan.
Daarbij komt dat de woning van indiener oorspronkelijk als vakantiewoning is gebouwd.
Beantwoording
a.
De gemeente is van mening dat eenieder alle mogelijkheden heeft gehad om het
bestemmingsplan grondig te bestuderen. Daarbij wil de gemeente nog wijzen op het
inspreekrecht dat indiener heeft bij de commissie bestemmingsplannen.
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Voor een reactie wordt verwezen naar de behandeling van de zienswijze van de
Dorpsraad (paragraaf 2.27).
Voor de behandeling van de inspraakreactie wordt verwezen naar de Nota van
beantwoording inspraak.
De uitbouw is mogelijk (met ontheffing) binnen de bestemming “Tuin – Duinen”.
Aangezien de gemeente wil voorkomen dat er een uitbouw aan een uitbouw wordt
gerealiseerd, wordt dit gedeelte niet binnen het bouwvlak opgenomen.
De gemeente is van mening dat de bestemmingen “Wonen – Duinen” en “Tuin –
Duinen” nodig is om de landschappelijke en natuurwaarden ter plaatse te beschermen.
Voor Julianaduin wordt de bestemming “Tuin” aangepast tot “Tuin – Duinen”. Dit komt
inderdaad meer overeen met de situatie ter plaatse. De bebouwing wordt niet bestemd
tot “Wonen – Duinen”, aangezien de regeling van die bestemming duidelijk is afgestemd
op grondgebonden woningen en hier sprake is van gestapelde bouw.
De gemeente handhaaft de wijze van de bepaling van het peil (gemiddeld afgewerkt
maaiveld). Dit wordt ook voor andere bestemmingsplannen gebruikt. De gemeente
streeft naar een eenduidige regelgeving binnen de gemeente.
De gemeente heeft de regeling uit het vigerende bestemmingsplan absoluut bekeken op
nut en noodzaak van actualisering. Op een aantal punten zijn aanpassingen in de
vigerende regelingen gedaan, omdat er zwaarwegende redenen zijn dit aan te passen.
Indien een regeling uit het vigerende bestemmingsplan is overgenomen, ziet de
gemeente niet welke (zwaarwegende) redenen er zijn om dit aan te passen. Hierbij
wordt altijd een afweging gemaakt tussen het algemeen belang en het individueel
belang.
De situatie voor de woning van indiener en Julianaduin zijn verschillend, aangezien de
woning van indiener een vrijstaande woning is en bij Julianaduin sprake is van
gestapelde woningen. In het vigerende bestemmingsplan is voor het gebouw
Julianaduin een goothoogte opgenomen van 23 m, terwijl voor de woning van indiener
een goothoogte van 6 m is opgenomen. Deze is in het ontwerpbestemmingsplan
gehandhaafd. De gemeente ziet daarom niet in waarom de goot- en bouwhoogte van
indiener verhoogd moeten worden, aangezien voor Julianaduin al een hogere hoogte
was toegestaan. Daarbij zijn de goot- en bouwhoogte voor Julianaduin verkleind tot de
huidige hoogtes. Een hogere hoogte acht de gemeente hier gezien de ligging aan de
duinen aan de rand van Bergen aan Zee niet wenselijk.
Voor het bestemmingsplan geldt in zijn algemeenheid dat is uitgegaan van algemene
uitgangspunten en dat maatwerk is geleverd op die onderdelen waarvoor dit
noodzakelijk bleek te zijn. Aangezien indiener geen specifieke voorbeelden aanhaalt,
gaat de gemeente ervan uit dat wordt gedoeld op eventuele ongelijkheden in de
omgeving van het perceel van indiener (Parkweg). Hiervoor geldt dat voor de
verschillende woningen verschillende bouwvlakken met (deels) verschillende goot- en
bouwhoogtes zijn opgenomen. Deze bouwvlakken komen zo veel mogelijk overeen met
de vigerende rechten, waarbij deze zijn afgestemd op de huidige situatie. Aangezien de
gemeente van mening is de landschappelijke en natuurwaarden van de omgeving van
de woning van indiener behouden moet blijven en van een hogere waarde is dan in
grote andere delen van het plangebied, zijn er geen tot nauwelijks
uitbreidingsmogelijkheden. Voor die gebieden waarin de landschappelijke en
natuurwaarden lager zijn, zijn (kleine) uitbreidingen overigens wel toegestaan.
Het is niet toegestaan woningen te gebruiken voor recreatiewoningen. Dit betekent dat
het tijdelijk verhuren van de woning in het zomerseizoen is toegestaan, zolang het een
(duidelijk) ondergeschikte functie blijft. In het thans vigerende bestemmingsplan is het
gebruik als tweede woning van eengezinshuizen en (woningen in) meergezinshuizen
expliciet verboden, tenzij de woningen al als tweede huis in gebruik waren bij het
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onherroepelijk worden van dat bestemmingsplan. Voor legale bestaande situaties is
daarom het overgangsrecht van het bestemmingsplan aan de orde.
Het niet overal toestaan van recreatief gebruik (of tweede woningen) binnen de
woonbestemmingen is opgenomen om leegstand tegen te gaan, met name in het
laagseizoen. De gemeente wil voorkomen dat in het laagseizoen sprake is van veel
leegstand, waardoor de leefbaarheid achteruit gaat.
De zienswijze is deels gegrond en leidt in die zin tot aanpassing van het bestemmingsplan
dat de bestemming “Tuin” rondom Julianaduin wordt gewijzigd in “Tuin – Duinen”.

2.27. Dorpsraad Bergen aan Zee
Samenvatting zienswijze
a.
Indiener mist de samenhang met de structuurvisie Bergen aan Zee.
b.
Indiener was ervan uitgegaan dat inconsequenties of onvolkomenheden uit het verleden
hersteld zou moeten worden. Dit heeft op een aantal punten niet zo mogen zijn.
c.
Indiener verzoekt de bestemmingen “Wonen – Duinen” en “Tuin – Duinen” te laten
vervallen. De argumentatie dat op de specifieke plekken waar dit van toepassing is de
duinen de wijk binnenkomen wordt geen sterke argumentatie gevonden. Voor heel
Bergen aan Zee geldt dat het wordt omringd door rust, natuur en natuurgebied.
Hiermee ontstaat rechtsongelijkheid.
d.
De gronden tussen Parkweg 12 en Parkweg 8 zijn ongefundeerd gewijzigd van een
woonbestemming in een horecabestemming.
e.
Bij verschillende panden zijn andere bouwhoogtes opgenomen dan de bestaande
hoogtes. Indiener wil graag weten wat hiervoor de motivering is. Indiener gaat ervan uit
dat het bestemmingsplan conserverend van aard is en dat er (bijna) geen
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het gaat in elk geval om de volgende
panden:
- Alle panden aan Fazantenlaan, Elzenlaan, Witteweg, Bakhuisduintjes, Baan van
Ravenhorst, Pier Panderweg, Rehbockweg, Patijnweg, Paulineweg, Kerkstraat:
bouwhoogte mogelijk tot 10 m, voorheen 8 m.
- Kantine tennisbaan: 6 m, voorheen 4 m.
- Zeeweg 31: 13 m, voorheen 10 m.
Bij Parkweg 5s en Parkweg 15s is geen bouwhoogte vermeld. Bij Transvaal 12 is de
oude bouwhoogte vermeld.
f.
In het ontwerpbestemmingsplan wordt gesteld dat woningen in trek zijn als tweede
woning. Het gevolg is dat deze woningen niet permanent worden bewoond en dat er
leegstand is in de periode buiten het hoogseizoen. Uitgangspunt is het gebruik van
woningen als tweede woning uit te sluiten. De vertaling hiervan gebeurt op een wijze
waarmee indiener het niet eens is. Door het verbieden om woningen als recreatiewoning
te laten gebruiken worden de inwoners van Bergen aan Zee zeer benadeeld. Het was in
het verleden en in het heden een hele normale zaak dat een huiseigenaar zijn of haar
woning verhuurt terwijl deze op vakantie was/is. Indiener wenst dat mensen niet
worden beperkt in het op deze wijze van verhuren van hun hoofdverblijf. Daarbij wordt
ook afgevraagd hoe deze verbodsbepaling wordt gehandhaafd.

Beantwoording
a.
Aangezien de structuurvisie nog niet is opgesteld, is een samenhang hiermee niet
mogelijk. Belangrijke uitgangspunten voor het bestemmingsplan zijn opgenomen in de
Nota van uitgangspunten.
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Het is de gemeente niet duidelijk op welke inconsequenties en onvolkomenheden wordt
gedoeld.
De gemeente is van mening dat de landschappelijke en natuurwaarden voor de percelen
waar de bestemmingen “Wonen – Duinen” en “Tuin – Duinen” substantieel groter is
dan voor het overig deel van het dorp. Met name (extra) erfbebouwing is hier absoluut
niet gewenst.
De bestemming van het perceel wordt gewijzigd in “Tuin”.
De bouwhoogte van de kantine van de tennisbaan wordt aangepast tot de huidige
situatie (5 m).
De bouwhoogte van Zeeweg 31 is afgestemd op de plannen die er voor dit pand zijn. De
gemeente vindt dat deze plannen aansluiten bij de ruimtelijke visie op hotels en
pensions en wenst daarom mee te werken aan dit initiatief. Aangezien volgens de
vigerende regeling een bouwhoogte van 15 toegestaan is, vindt de gemeente dit een
aanpassing die alleszins acceptabel is.
De recreatiewoningen Parkweg 5s en Parkweg 15s zijn in het ontwerpbestemmingsplan
voorzien van de aanduiding ‘recreatiewoning’. Dit zijn recreatiewoningen die behoren bij
het hoofdgebouw op hetzelfde perceel. Voor hoofdgebouwen zijn goot- en bouwhoogtes
op de plankaart opgenomen. Voor de goot- en bouwhoogtes (en oppervlaktes) van
recreatiewoningen is aansluiting gezocht bij bijgebouwen. De bouwmogelijkheden voor
bijgebouwen is geregeld in de regels. Daarom zijn de toegestane goot- en bouwhoogte
van een recreatiewoning eveneens in de regels opgenomen.
De gemeente heeft inderdaad als uitgangspunt dat de woningen in Bergen aan Zee niet
als tweede woning gebruikt kunnen worden. Dit houdt in dat mensen die hun
hoofdverblijf ergens anders hebben, de woningen met een woonbestemming niet als
recreatiewoning kunnen gebruiken. De argumentatie die indiener echter aanhaalt gaat
over het verhuren van de woning tijdens de vakantieperiode van de bewoner van de
woning. Dit is een hele andere situatie: in deze gevallen woont een bewoner permanent
in Bergen aan Zee, en verhuurt de woning alleen tijdens de vakantie voor een paar
weken. In een dergelijk geval is er dus geen sprake van leegstand buiten het
hoogseizoen. Dit is een situatie die de gemeente niet wil verbieden. Dit is ook mogelijk
in het bestemmingsplan. In de specifieke gebruiksregels van de woonbestemmingen is
immers opgenomen dat woningen niet gebruikt kunnen worden als recreatiewoningen.
Bij het begrip recreatiewoning is in artikel 1 opgenomen: “… dat bedoeld is om
uitsluitend door een huishouden … dat het hoofdverblijf elders heeft, te gebruiken.”
Aangezien een woning die alleen in de zomer (tijdens de vakantie van de
hoofdbewoner) wordt verhuurd, is er geen sprake van gebruik uitsluitend door een
huishouden dat het hoofdverblijf elders heeft. De gemeente wil echter wel tegengaan
dat de woningen het hele jaar door als recreatiewoning worden gebruikt (dus gebruik
met enige regelmaat door de eigenaar en daarbij eventueel nog verhuur). De
handhaving hiervan vindt plaats door gebruik te maken van de gegevens van de
gemeentelijke basis administratie (GBA).

De zienswijze is deels gegrond. Mede op basis van de zienswijze wordt de bestemming van
de gronden tussen Parkweg 8 en 12 aangepast tot Tuin en wordt de bouwhoogte van de
kantine bij de tennisbaan aangepast naar 5 m.

2.28. Indiener 28
Samenvatting zienswijze
De woning Parkweg 15s is door indiener in 1989 in eigendom gekregen, waarbij het in de
akte is omschreven als “… vrijstaand woonhuis met eigen grond …”. Het pand wordt door
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indiener als woonhuis gebruikt. Op de kaart zoals gehecht aan de Structuurvisie is het
perceel opgenomen met enkel de aanduiding W-D. Er is in geen enkel opzicht ooit sprake
geweest van recreatiebewoning. Alle aansluitingen op gas, water, licht en telefoon zijn direct
op de openbare netten aangebracht. Ook in het taxatieverslag voor de WOZ waarde is het
pand omschreven als vrijstaande bungalow en in het vergeleken met panden die geen
recreatiebestemming hebben. Ook uit de ligging kan slechts worden afgeleid dat het een
volledig zelfstandige wooneenheid betreft. Indiener is van mening dat een verwijzing naar
een volledig verouderd bestemmingsplan niet relevant zou moeten zijn en verzoekt daarom
de aanduiding (rw) niet van toepassing te verklaren.
Beantwoording
De gemeente is van mening dat een verwijzing naar het thans vigerende bestemmingsplan
het uitgangspunt is voor de bestemmingslegging. Dit is immers het juridisch-planologisch
kader waaraan huidige bouwinitiatieven getoetst moeten worden. Bij het opstellen van een
nieuw bestemmingsplan wordt beoordeeld of de uitgangspunten die bij het vorige
bestemmingsplan zijn gebruikt ook nog van toepassing zijn. Indien er zwaarwegende
redenen zijn hiervan af te wijken, zal een aangepaste regeling worden opgesteld.
De gemeente is niet van mening dat hier zwaarwegende redenen zijn. Een omschrijving in
een akte is geen reden om de juridisch-planologische situatie aan te passen. De gemeente is
van mening dat in de akte met het vigerende bestemmingsplan rekening gehouden had
moeten worden en dat niet het bestemmingsplan op de akte aangepast hoeft te worden. Dat
er aansluiting is op gas, water, licht en telefoon is geen valide argument om
een
permanente woning toe te staan. Voor onderhavig perceel komt daar bij dat het pand een
duidelijk karakter heeft van een recreatiewoning. Overigens wil de gemeente erop wijzen dat
er de mogelijkheid bestaat een persoonsgebonden gedoogbeschikking aan te vragen,
waardoor het huidige gebruik door de huidige gebruikers kan worden voortgezet.
De zienswijze is ongegrond en leidt derhalve niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.29. Architectenburo Admiraal-Stoute, namens indiener 29
Samenvatting zienswijze
Voor het perceel Parkweg 31, dat indiener in eigendom heeft, is een bouwhoogte opgenomen
van 9 m, terwijl de huidige bouwhoogte circa 12 m bedraagt.
Beantwoording
De bouwhoogte blijkt inderdaad niet overeen te komen met de feitelijke (legale) situatie.
Daarom wordt een bouwhoogte van 12 m opgenomen.
De zienswijze is gegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan, in die zin dat
voor Parkweg 31 een bouwhoogte van 12 m wordt opgenomen.

2.30. ADD, namens Het Hotel aan het Strand B.V.
Samenvatting zienswijze
a.
Indieners zijn eigenaar van Hotel Nassau-Bergen. In het voorontwerpbestemmingsplan
was voor dit hotel (en andere hotels) een bestemming opgenomen, waarmee horecaactiviteiten uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten zijn
toegestaan. Daarnaast was een ontheffingsmogelijkheid opgenomen, waarmee onder
voorwaarden horeca-activiteiten van één categorie hoger uit de Staat kunnen worden
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toegestaan.
Indiener
is
hierover
tevreden,
aangezien
dit
optimale
gebruiksmogelijkheden biedt voor exploitatie van het hotel.
In het ontwerpbestemmingsplan is echter een aanduiding ‘sh-1’ opgenomen, waarmee
ter plaatse uitsluitend hotels of pensions zijn toegestaan. In de toelichting is
opgenomen dat dit is aangepast, omdat het beleid erop is gericht te voorkomen dat
hotels en pensions in concentratiegebieden worden omgezet naar andere functies.
Volgens de begrippen is een hotel ‘een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het
verstrekken van logies (per nacht) met – al dan niet – als nevenactiviteit het
verstrekken van maaltijden en dranken voor consumptie ter plaatse’. Dit is niet te
vergelijken met de gebruiksmogelijkheden uit het voorontwerpbestemmingsplan, waarin
een horecabedrijf (verstrekken van voedsel en dranken, zaalaccommodatie en
verstrekken van nachtverblijf) is toegestaan. Indiener voelt zich ernstig benadeeld in de
exploitatiemogelijkheden van het gebruik van het hotel. De regeling uit het
voorontwerpbestemmingsplan geeft voor de indiener optimale mogelijkheden voor een
gezonde en eigentijdse exploitatie van het gebruik van het hotel.
Volgens de toelichting van het bestemmingsplan wordt in de omgeving van het Van der
Wijckplein vestiging van nieuwe hotels en uitbreiding van bestaande hotels
gestimuleerd, conform de Ruimtelijke visie op hotels en pensions. Indiener is bezig met
de voorbereiding van een groot plan voor het hotel. Uit de toelichting blijkt dat dergelijk
ontwikkelingen, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, door de
gemeente vooralsnog wordt uitgegaan van de bestaande situatie. Indiener verbaast zich
daarover, omdat naar zijn mening ook rekening dient te worden gehouden met
ontwikkelingen die redelijker wijs zouden kunnen plaatsvinden in de komende 10 jaar,
mede gezien vanuit het bieden van rechtszekerheid aan derde belanghebbenden.
Het bestemmingsvlak Horeca voor het hotel is circa 5.200 m2 groot. Het bouwvlak heeft
een oppervlakte van slechts circa 1.900 m2. Indiener vraagt zich af waarom er op het
perceel niet enige mogelijkheid is opgenomen voor uitbreiding van het bouwvlak.
Gezien de verhouding bebouw/onbebouwd lijkt dit zeer redelijk. Indiener stelt voor een
flexibiliteitsbepaling op te nemen, waarbij onder voorwaarden het bouwvlak vergroot
mag worden met 60%. Deze flexibiliteitsbepaling kan inspelen op afstemming met
andere belangen. Indiener stelt tevens voor om flexibiliteitsbepalingen op te nemen
voor de hoogte van het hotel.

Beantwoording
a.
In het voorontwerpbestemmingsplan is inderdaad een ruimere beschrijving van de
horeca-activiteiten opgenomen dan in het ontwerpbestemmingsplan. Volgens het
voorontwerpbestemmingsplan zouden er meer horeca-activiteiten mogelijk zijn dan nu
is opgenomen. Zoals indiener terecht aangeeft, is dit aangepast vanwege de Ruimtelijke
visie op hotels en pensions. In de periode tussen het voorontwerpbestemmingsplan en
het ontwerpbestemmingsplan, heeft de gemeente zich gerealiseerd dat de Ruimtelijke
visie op hotels en pensions niet geheel was vertaald naar het bestemmingsplan. Volgens
de regels van het bestemmingsplan is een wijziging van functies mogelijk, zolang
sprake blijft van een horeca-bedrijf. Het doel van de Ruimtelijke visie is echter om
hotels en pensions in de aangewezen concentratiegebieden (waarin het hotel van
indiener ligt) te behouden.
De gemeente is van mening dat dit alleszins redelijk is. Het doel van de Ruimtelijke
visie op hotels en pensions is duidelijk. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de
vigerende regeling voor de hotels. Voor het perceel van indiener is (net zoals voor
andere hotels in het plangebied) de (sub)bestemming Hh opgenomen. Binnen deze
subbestemming is (uitsluitend) ‘de uitoefening van het horeca-bedrijf in een hotel of
appartementenhotel’
toegestaan.
De
regeling
zoals
opgenomen
in
het
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b.

Zienswijzen

ontwerpbestemmingsplan is daarmee niet beperkend ten opzichte van de vigerende
regeling.
Aangezien het bestemmingsplan consoliderend van aard is, is voor de verschillende
hotels binnen het plangebied niet zonder meer een uitbreiding toegestaan. Een
uitbreiding van de omvang die indiener voorstelt acht de gemeente te groot om direct
op te nemen binnen het bestemmingsplan. Flexibiliteitsbepalingen zouden aan het
bestemmingsplan toegevoegd kunnen worden, indien voor de uitbreiding van alle hotels
een eenduidig toetsingskader opgesteld zou kunnen worden. De gemeente is van
mening dat dit niet mogelijk is voor alle hotels, aangezien de ruimtelijke situatie voor de
hotels verschillend is. De gemeente is daarom van mening dat maatwerk noodzakelijk
is. Daarom is ervoor gekozen dat nieuwe initiatieven (indien gewenst) via een aparte
procedure mogelijk worden gemaakt. Dit biedt volgens de gemeente de juiste
rechtszekerheid voor burgers: indien zich een nieuw initiatief voordoet, zullen hiervoor
alle benodigde procedures doorlopen moeten worden.

De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.31. Strandvereniging BES
Indiener heeft twee zienswijzen ingediend. De beide zienswijzen worden apart behandeld.
Zie voor de behandeling van de andere zienswijze paragraaf 2.2.
Behandeling zienswijze
a.
Indiener wil graag meer mogelijkheden in het bestemmingsplan om het economisch
potentieel van de kuststreek te versterken (zoals in het bestemmingsplan op pagina 28
is aangegeven). Daarnaast geeft indiener een aantal verschillen aan tussen de
Strandnota en het bestemmingsplan.
b.
Indiener stelt voor de mogelijkheid op te nemen voor overnachten op het strand met
een grotere oppervlakte voor strandcabines. Overnachten wordt thans al gedoogd in
Egmond aan Zee. Tevens wordt hiermee het economische belang van toerisme in de
gemeente versterkt. In omliggende gemeenten is deze overnachtingsmogelijkheid al
opgenomen. Door dit vast te leggen, worden onduidelijke situaties zoals in omringende
gemeenten voorkomen. Het opnemen van overnachtingsmogelijkheden zou kunnen
bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van en innovatie bij bestaande voorzieningen:
attractieve, klimaat-neutrale, duurzaam gebouwde strandcabines passen bijvoorbeeld
binnen dit uitgangspunt. Het bestemmingsplan zou de mogelijkheden hiertoe moeten
bieden, de exacte invulling hiervan zou later kunnen worden uitgewerkt.
c.
In het bestemmingsplan wordt niet meer gesproken over de mogelijkheid om een
voormalig uitgiftepunt met 250 m2 uit te breiden, als dit oppervlak wordt gebruikt voor
nevenactiviteiten niet zijnde horeca. Deze uitbreidingsmogelijkheid, die uiteraard binnen
nadere voorwaarden zou moeten worden ingevuld, is van essentieel belang voor
innovatieve economische versterking.
d.
In de specifieke gebruiksregels is opgenomen dat een strook van 20 m2 beschikbaar is
voor het paviljoen aan zeezijde voor een terras. In eerder gesprekken met de gemeente
is voorgesteld een strook tussen de 7 en 10 m voor het paviljoen vrij te houden om ’s
avonds strandspullen (ligbedden, windschermen) terug te zetten en overdag als terrasje
in gebruik te kunnen nemen. Indiener vraagt zich af wat de onderbouwing is van deze
20 m2.
e.
Indiener heeft begrepen dat de werkwijze waarbij een paviljoenhouder aan het begin
van een stranddag stoelen en windschermen plaatst wordt gewijzigd door de gemeente.
Huurders zouden zelf hun stoelen en windschermen moeten plaatsen. Indiener is van
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mening dat hiermee een onwenselijke situatie kan ontstaan, waarmee de huurders van
stoelen en windschermen de overige badgasten kunnen hinderen en een onveilige
situatie voor de hulpdiensten kan ontstaan.
Het verkooppunt Badabing staat niet ingetekend.

Beantwoording
a.
De gemeente verwijst naar de beantwoording van de overige punten van indiener,
waarin meer specifiek wordt ingegaan op de genoemde punten.
b.
De gemeente is van mening dat met het toestaan van overnachtingsmogelijkheden niet
past binnen het karakter van het strand van Bergen aan Zee. Dit onderdeel is als
zodanig ook niet benoemd in de Strandnota en zou daarmee nieuw beleid zijn. Daar
komt bij dat voor overnachtingsmogelijkheden grotere strandcabines mogelijk gemaakt
zouden moeten worden. De gemeente is van mening dat hiermee het karakter van het
strand ingrijpend kan veranderen en maakt overnachtingsmogelijkheden daarom niet
mogelijk. De gemeente is van mening dat dit geen onduidelijke situaties schept:
overnachten is niet toegestaan. Dit is overigens ook het geval in Egmond aan Zee.
Indiener stelt voor dat duurzame strandcabines passen binnen het uitgangspunt van
innovatie. Zonder een oordeel te willen vellen over de wenselijkheid van duurzame
strandcabines, wil de gemeente hierbij wel opmerken dat het niet mogelijk is in een
bestemmingsplan uitsluitend duurzame strandcabines toe te staan en daarmee nietduurzame strandcabines uit te sluiten. De mogelijkheid bieden voor strandcabines,
betekent dat elk type strandcabines (binnen de bouwregels) toegestaan moeten
worden.
c.
Het is gebleken dat het onmogelijk is in te kaderen welke activiteiten binnen deze
nevenactiviteiten passen. Het is nog onvoldoende duidelijk binnen welke bandbreedte
deze activiteiten moeten vallen. Met andere woorden: welke activiteiten worden wel
toegestaan en welke niet? Indien een dergelijke afbakening niet wordt opgenomen,
wordt het bestemmingsplan te onbepaald. Er is daarom voor gekozen deze mogelijkheid
niet op te nemen in het bestemmingsplan, maar voor de verschillende initiatieven
maatwerk te verlenen. Dit betekent dat voor initiatieven, waarvan de gemeente van
mening is dat dit binnen de doelstellingen van de Strandnota past, een aparte
ruimtelijke procedure wordt doorlopen.
d.
Over opslag is niets geregeld in het bestemmingsplan. Dit wordt geregeld in de
overeenkomsten met de exploitanten. In de nieuwe overeenkomsten zullen over dit
onderwerp nadere afspraken worden gemaakt. Overigens wordt de 20 m2 die is
opgenomen ten behoeve van een terras aangepast tot een strook van 5 m voor het
strandpaviljoen (overeenkomstig de regeling in het ontwerpbestemmingsplan Egmond
aan Zee.
e.
Het al dan niet mogen verhuren van strandbedden en windschermen is geen onderwerp
dat in het bestemmingsplan wordt geregeld. Hierin wordt voor het strand alleen
geregeld waar de gebouwen (strandpaviljoens met bijbehorende containers,
strandcabines) zijn toegestaan. Het verhuren van strandbedden en windschermen is
een onderdeel dat wordt geregeld via overeenkomsten.
f.
Voor BadaBing wordt een bouwvlak opgenomen waarbinnen 250 m2 aan bebouwing is
toegestaan ten behoeve van een strandpaviljoen. Dit komt overeen met de
mogelijkheden die in zijn algemeenheid aan voormalige verkooppunten wordt geboden.
De zienswijze is deels gegrond. Op basis van de zienswijze wordt een bouwvlak opgenomen
ter hoogte van BadaBing met daarin een toegestane oppervlakte van 250 m2 en de
aanduiding ‘h≤1’.
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2.32. Indiener 32
Indiener van de zienswijze is niet ontvankelijk, omdat de zienswijze te laat is ingediend (zie
hoofdstuk 1). Wel wordt er een inhoudelijke reactie gegeven.
Samenvatting zienswijze
Indiener heeft een inspraakreactie ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan.
Aangezien niet alle bezwaren zijn gehonoreerd, dient hetgeen als herhaald en ingelast te
worden beschouwd.
Beantwoording
De gemeente verwijst naar paragraaf 13 uit de Nota van beantwoording inspraak. Hierin is
de inspraakreactie van indiener behandeld. Aangezien indiener geen nadere argumenten
aanvoert, wordt hier verder inhoudelijk niet op de inspraakreactie en daarmee zienswijze
ingegaan.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan

2.33. Gasunie
Samenvatting zienswijze
a.
De Gasunie heeft een overlegreactie kenbaar gemaakt waarin werd gewezen op de
verkeerde ligging van de opgenomen leiding van Taqa Energy B.V. in het
voorontwerpbestemmingsplan. Inmiddels is de juiste ligging opgenomen.
b.
Per 1 januari 2011 is de circulaire ‘Zonering langs hoge druk aardgasleidingen’
vervangen door het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb). Kortweg houdt dit
in dat het plaatsgebonden- en groepsrisico (PR en GR) voor de buisleidingen die
hieronder vallen in bestemmingsplannen moet worden opgenomen. De gemeente is zelf
verantwoordelijk voor de verantwoording van het GR en behoort dit samen met het PR
op te nemen in de toelichting.
Beantwoording
a.
De zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.
b.
Het is gebleken dat bij de leidingbeheerder Taqa geen leidinggegevens bekend zijn,
waardoor de PR en de GR voor deze leiding nog niet kan worden berekend. Zodra deze
gegevens wel bekend zijn, zal de gemeente bezien hoe dit in een bestemmingsplan kan
worden opgenomen. Aangezien het Bevb voorschrijft dat dit binnen vijf jaar opgenomen
moet worden in bestemmingsplannen, wordt dit onderdeel vooruit geschoven.
De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. Wel wordt
de toelichting (beperkt) aangepast, waarbij het Bevb wordt benoemd.
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Tijdens de tervisielegging is gebleken dat ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan
om verschillende redenen gewenst zijn. Hieronder wordt aangegeven om welke wijzigingen
het gaat.
Plankaarten
Volgens het strandbeleid wordt de grootte van de strandpaviljoens bepaald door de
oppervlaktes die zijn opgenomen in de overeenkomsten van 2007, vermeerderd met
20%, waarbij een maximum van 750 m2 wordt aangehouden. Gebleken is dat voor twee
strandpaviljoens een grotere oppervlaktemaat is opgenomen dan 750 m2. Dit wordt op
de plankaarten aangepast (plankaart 2).
Ter plaatse van BadaBing wordt een bouwvlak opgenomen met daarin een toegestane
oppervlakte van 250 m2 en de aanduiding ‘h≤1’.
Het aantal strandcabines dat is toegestaan bij Het Zonnebad wordt aangepast tot 100.
Het aantal strandcabines dat is toegestaan bij De Jongens en Bruintje aan Zee is in
totaal 152, verdeeld over drie zones. Deze zones worden voorzien van de ‘specifieke
bouwaanduiding – 4’, waarmee de aantallen strandcabines binnen de zones
uitwisselbaar zijn.
Het fietspad dat BaZ binnenkomt via Elzenlaan is nu opgenomen binnen de bestemming
“Verkeer – Verblijfsgebied”. Het fietspad maakt echter onderdeel uit van het Natura
2000-gebied. De bestemming “Natuur” is daarom meer passend. Aangezien een
fietspad ook binnen de bestemming “Natuur” mogelijk is, wordt deze hiermee niet
wegbestemd (plankaart 1).
In het renvooi is een kleine aanpassing gedaan, omdat de aanduidingen op de plankaart
niet geheel overeenkwamen met de aanduiding in het renvooi en de aanduiding in de
regels.
Op basis van actuele inmeet gegevens is gebleken dat een aantal bouwvlakken voor de
strandpaviljoens niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Dit wordt aangepast.
Regels
De term strandhuisje is gewijzigd in de term strandcabine.
In de begripsbepalingen is opgenomen dat een strandcabine niet kan worden gebruikt
voor overnachtingen.
De bestemmingsomschrijving van “Recreatie – Dagrecreatie” is enigszins aangepast:
verhuur van strandartikelen is expliciet mogelijk gemaakt.
Binnen de bestemming “Recreatie – Dagrecreatie” wordt bepaald dat ter plaatse van de
‘specifieke bouwaanduiding – 4’ ten hoogste 152 strandcabines zijn toegestaan.
Het artikel “Waarde – Archeologie” is enigszins aangepast, waarbij in de bouwregels
tevens is opgenomen dat gebouwd mag worden als een bepaalde diepte niet wordt
overschreden (een kleinere diepte dan 40 cm beneden maaiveld of boven de 6 m boven
NAP).
In de Strandnota is opgenomen dat strandpaviljoens een maximale diepte mogen
hebben van 25 m. Dit is eveneens opgenomen in de bouwregels.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

037300.12183.00

40

-

-

-

-

-

Ambtshalve wijzigingen

De specifieke gebruiksregels voor het onbebouwde terras worden aangepast. In plaats
van 20 m2 wordt aangegeven dat dit over de volledige breedte van het paviljoen mag,
met een maximale diepte van 5 m.
Voor het zomerseizoen wordt in de Strandnota en door het Hoogheemraadschap de
periode van 15 maart tot en met 15 oktober aangehouden. In het bestemmingsplan
was binnen de begrippen de periode tot en met 31 oktober aangehouden. Dit wordt
aangepast tot 15 oktober.
In de begripsbepalingen voor ‘jaarrond strandpaviljoen’ en ‘seizoensgebonden
strandpaviljoen’ wordt tussen ‘gebruik’ en ‘ter plaatse’ de zinsnede ‘al dan niet’
opgenomen, zodat ook loketverkoop is toegestaan.
De bestaande gebouwen in het Parnassiapark zijn met een bouwvlak aangegeven op de
plankaart. In de regels zijn hier echter geen bouwregels aan gekoppeld. Dit is hersteld.
Binnen de bestemming “Recreatie – Dagrecreatie” is voor de duidelijkheid opgenomen
dat het overnachten in strandcabines niet is toegestaan.
Binnen lid 11.3 (Afwijking ten behoeve van terrassen op strandpaviljoens) wordt lid a
aangepast: aangeduid wordt dat een terras uitsluitend is toegestaan indien deze niet
zichtbaar is vanaf (2 m boven) de C.F. Zeilerboulevard, Van der Wijckplein en Parklaan.
De regeling voor dakkapellen is alleen opgenomen binnen de woon-bestemmingen. Dit
wordt ook opgenomen binnen de bestemmingen Gemengd, Detailhandel, Bedrijf en
Recreatie-Verblijfsrecreatie.

Toelichting
De naamgeving en locatie van een aantal strandpaviljoens was niet meer actueel. Deze
is aangepast in tabel 4.2.
De toelichting is geactualiseerd op basis van de aanpassingen in de regels en op de
plankaarten. Daarnaast is een aantal ondergeschikte aanpassingen doorgevoerd.
In de toelichting werd een onderscheid gemaakt naar strandpaviljoens en
verkooppunten. Conform de strandnota is dit onderscheid losgelaten, met dien
verstande dat de oppervlakte van een voormalig verkooppunt ten hoogste 250 m2
bedraagt. Dit is op verschillende plaatsen in de toelichting aangepast.
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In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke aanpassingen op basis van de zienswijzen en de
ambtshalve wijzigingen bij vaststelling in het bestemmingsplan worden doorgevoerd. Voor de
overzichtelijkheid is een onderscheid gemaakt naar de aanpassingen op de plankaarten
(verbeelding), in de regels en in de toelichting.
Plankaarten
Ter plaatse van Van Hasseltweg 10 wordt de bestemming gewijzigd in “Recreatie –
Verblijfsrecreatie” met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie-verblijfsrecreatieve
appartementen’ (plankaart 2).
De maximumoppervlaktematen van strandpaviljoens Zuid en Beach Club Off Shore
worden verkleind tot 750 m2 (plankaart 2).
Ter plaatse van het perceel Verspyckweg 3 wordt de aanduiding ‘recreatiewoning’ (rw)
uitsluitend opgenomen voor de recreatiewoning Verspyckweg 3E (plankaart 1).
De goothoogte van Pier Panderweg 3 wordt aangepast tot 3 m.
Ter plaatse van het perceel C.F. Zeilerboulevard 4A en 4B wordt de goothoogte
gewijzigd van 3 m naar 4 m en wordt de aanduiding ‘recreatiewoning’ (rw) geschrapt
(plankaart 1).
Voor Van Hasseltweg 7 wordt voor het hoofdgebouw een bouwhoogte van 13 m
opgenomen en voor de aanbouw aan de achterkant een bouwhoogte van 6 m met een
goothoogte van 4 m.
Voor de panden aan de Zeeweg 22-42 wordt een bouwhoogte van 10 m opgenomen
(plankaart 2).
De locatie van de viskraam aan de Jacob Kalffweg wordt opgenomen binnen de
bestemming “Verkeer – Verblijfsgebied”.
De bouwhoogte van de kantine bij de tennisbaan wordt aangepast van 6 m naar 5 m.
De gronden rondom het borstbeeld van mevrouw Van Reenen-Völter worden bestemd
tot Groen (plankaart 2).
De bestemming “Tuin” rondom Julianaduin wordt gewijzigd in “Tuin – Duinen”.
De bestemming “Natuur” dat onderdeel uitmaakt van het perceel C.F. Zeiler Boulevard
7 wordt gewijzigd in de bestemming “Tuin – Duinen”.
De bestemmingslegging van Julianalaan 3 wordt aangepast: de bestemming “Recreatie
– Verblijfsrecreatie” met de aanduidingen ‘specifieke vorm van recreatie –
verblijfsrecreatieve appartementen’ en ‘bedrijfswoning’ worden opgenomen (plankaart
1).
Het bouwvlak voor Parkweg 35 wordt uitgebreid, conform de verleende vergunning uit
2003 (plankaart 2).
De bouwhoogte voor Parkweg 31 wordt aangepast van 9 m naar 12 m (plankaart 2).
De bestemming tussen hotel De Dennen (Parkweg 12) en Parkweg 8 wordt gewijzigd in
“Tuin”.
Ter plaatse van BadaBing wordt een bouwvlak opgenomen met daarin een toegestane
oppervlakte van 250 m2 en de aanduiding ‘h≤1’.
Het aantal strandcabines dat is toegestaan bij Het Zonnebad wordt aangepast tot 100.
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Het aantal strandcabines dat is toegestaan bij De Jongens en Bruintje aan Zee is in
totaal 152, verdeeld over drie zones. Deze zones worden voorzien van de ‘specifieke
bouwaanduiding – 4’, waarmee de aantallen strandcabines binnen de zones
uitwisselbaar zijn.
Het fietspad dat BaZ binnenkomt via Elzenlaan is nu opgenomen binnen de bestemming
“Verkeer – Verblijfsgebied”. Het fietspad maakt echter onderdeel uit van het Natura
2000-gebied. De bestemming “Natuur” is daarom meer passend. Aangezien een
fietspad ook binnen de bestemming “Natuur” mogelijk is, wordt deze hiermee niet
wegbestemd (plankaart 1).
In het renvooi is een kleine aanpassing gedaan, omdat de aanduidingen op de plankaart
niet geheel overeenkwamen met de aanduiding in het renvooi en de aanduiding in de
regels.
Op basis van actuele inmeet gegevens is gebleken dat een aantal bouwvlakken voor de
strandpaviljoens niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Dit wordt aangepast.

Regels
De term strandhuisje wordt gewijzigd in de term strandcabine.
In de begripsbepalingen wordt opgenomen dat een strandcabine niet kan worden
gebruikt voor overnachtingen.
De bestemmingsomschrijving van “Recreatie – Dagrecreatie” wordt enigszins
aangepast: verhuur van strandartikelen is expliciet mogelijk gemaakt.
Binnen de bestemming “Recreatie – Dagrecreatie” wordt bepaald dat ter plaatse van de
‘specifieke bouwaanduiding – 4’ ten hoogste 152 strandcabines zijn toegestaan.
Binnen de bestemming “Waarde – Archeologie” wordt opgenomen dat geen rekening
hoeft te worden gehouden met de archeologische (verwachtings)waarden indien de
werkzaamheden op een kleinere diepte dan 40 cm beneden maaiveld of boven de 6 m
boven NAP plaatsvinden.
In de Strandnota is opgenomen dat strandpaviljoens een maximale diepte mogen
hebben van 25 m. Dit wordt eveneens opgenomen in de bouwregels.
De specifieke gebruiksregels voor het onbebouwde terras worden aangepast. In plaats
van 20 m2 wordt aangegeven dat dit over de volledige breedte van het paviljoen mag,
met een maximale diepte van 5 m.
Voor het zomerseizoen wordt in de Strandnota en door het Hoogheemraadschap de
periode van 15 maart tot en met 15 oktober aangehouden. In het bestemmingsplan
was binnen de begrippen de periode tot en met 31 oktober aangehouden. Dit wordt
aangepast tot 15 oktober.
In de begripsbepalingen voor ‘jaarrond strandpaviljoen’ en ‘seizoensgebonden
strandpaviljoen’ wordt tussen ‘gebruik’ en ‘ter plaatse’ de zinsnede ‘al dan niet’
opgenomen, zodat ook loketverkoop is toegestaan.
De bestaande gebouwen in het Parnassiapark zijn met een bouwvlak aangegeven op de
plankaart. In de regels zijn hier echter geen bouwregels aan gekoppeld. Dit wordt
hersteld.
Binnen de bestemming “Recreatie – Dagrecreatie” wordt voor de duidelijkheid
opgenomen dat het overnachten in strandcabines niet is toegestaan.
Binnen lid 11.3 (Afwijking ten behoeve van terrassen op strandpaviljoens) wordt lid a
aangepast: aangeduid wordt dat een terras uitsluitend is toegestaan indien deze niet
zichtbaar is vanaf (2 m boven) de C.F. Zeilerboulevard, Van der Wijckplein en Parklaan.
De regeling voor dakkapellen is alleen opgenomen binnen de woon-bestemmingen. Dit
wordt ook opgenomen binnen de bestemmingen Gemengd, Detailhandel, Bedrijf en
Recreatie-Verblijfsrecreatie.
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Toelichting
Opgenomen wordt dat bij het afwijken van de bouwregels binnen de bestemming
“Waterstaat – Waterkering” advies wordt gevraagd bij het Hoogheemraadschap.
Uitsluitend bij een positief advies wordt een dergelijke afwijkingsmogelijkheid
toegepast.
De naamgeving en locatie van een aantal strandpaviljoens was niet meer actueel. Deze
wordt aangepast in tabel 4.2.
De toelichting wordt geactualiseerd op basis van de aanpassingen in de regels en op de
plankaarten. Daarnaast wordt een aantal ondergeschikte aanpassingen doorgevoerd.
In de toelichting werd een onderscheid gemaakt naar strandpaviljoens en
verkooppunten. Conform de strandnota wordt dit onderscheid losgelaten, met dien
verstande dat de oppervlakte van een voormalig verkooppunt ten hoogste 250 m2
bedraagt. Dit wordt op verschillende plaatsen in de toelichting aangepast.
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