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Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Nieuw Kranenburg 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Vaststellen het bestemmingsplan Nieuw Kranenburg (bijlage I), inclusief de nota 

van beantwoording zienswijzen (bijlage II) en de oplegnotitie (bijlage III), op 
basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Nieuw Kranenburg vast te stellen. 
 
In 2009 is het bestemmingsplan Museum Kranenburg door uw raad vastgesteld. Het plan voorzag 
in een uitbreiding van het hoofdgebouw en in een wijziging van de toegestane activiteiten. Op 
grond van het vastgestelde plan is direct na inwerkingtreding van het plan bouwvergunning 
verleend voor de uitbreiding. De bouwvergunning is onherroepelijk en de bouw is geruime tijd 
geleden gestart. De verwachte opleverdatum van het gebouw is november 2012. 
 
Later heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. De vernietiging heeft geen 
gevolgen voor de verleende bouwvergunning. De vernietiging heeft wel gevolgen voor de 
toegestane activiteiten na oplevering. De vernietiging van het plan had betrekking op de 
toegestane activiteiten en het parkeren dat is gerelateerd aan deze activiteiten. De Raad van State 
was van mening dat de activiteiten gemaximeerd moeten worden in het plan omdat anders de 
benodigde parkeercapaciteit niet kan worden bepaald. Bij de activiteiten ging het specifiek om 
trouwerijen en om congressen die niet aan het museum (de museumfunctie) zijn gerelateerd en 
waarvan onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat deze ondergeschikt waren aan de 
museumfunctie.  
 
In het thans voorliggende plan zijn de trouwerijen en congressen geschrapt, deze worden niet 
meer mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. Bijeenkomsten mogen enkel nog georganiseerd 
worden wanneer een duidelijke link is met de museumfunctie. 
 
Uit het parkeeronderzoek dat is gebaseerd op de in het bestemmingsplan toegestane activiteiten 
en de maximale oppervlakte van het bouwwerk blijkt dat op eigen terrein voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig zijn om te voorzien in de activiteiten die in het nu voorliggende 
bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt. 
 
Het gebied van het bestemmingsplan is t.o.v. het in 2009 vastgestelde plan iets gewijzigd. De 
gronden aan de achterzijde, grenzend aan de achtertuinen van de Kerkelaan, zijn bij het plan 
getrokken. Deze gronden hebben in het BP Bergen Dorpskern Zuid de bestemming verkeer (oude 
trambaan). Eerder heeft ons college al besloten dat deze gronden bij dit plan zullen worden 
getrokken. Dit is al in de raad behandeld. Uw raad heeft aangegeven de discussie hierover te 
willen voeren in het kader van dit bestemmingsplan. De gronden krijgen de bestemming Groen en 
er mag niet op gebouwd worden. Tevens kan er geen weg meer op worden aangelegd. Hiermee 
wordt de “buffer” naar de aangrenzende woningen geformaliseerd en bestemd volgens de huidige 

    1 



situatie. De gronden worden geen onderdeel van de museumtuin en worden middels een hekwerk 
van de museumtuin afgesloten.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft reeds ter visie gelegen. Gedurende de termijn van 
tervisielegging zijn twee zienswijzen ingediend. De eerste zienswijze is ingediend door twee 
omwonenden. De tweede zienswijze is ingediend door Stichting Mr. Frits Zeiler. 
 
De zienswijzen van de omwonenden zijn gericht op de bezoekersaantallen in relatie tot het 
parkeren, het houden van trouwerijen en vergaderingen en het al dan niet ondergeschikte karakter 
van andere, dan aan het centrum voor kunst en cultuur gerelateerde, activiteiten.  
 
Parkeren  
De indieners van de zienswijze zijn van mening dat niet kan worden gegarandeerd dat het in de 
toelichting van het bestemmingsplan genoemde aantal verwachte bezoekers niet wordt 
overschreden en er derhalve onvoldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.  
Reactie 
Bezoekersaantallen vormen niet de basis voor de parkeerberekening, maar de toegestane functies 
in relatie tot de oppervlakte van de ruimtes. Indien de toegestane functies en de oppervlakte van 
de ruimtes worden bezien, zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. Zelfs indien 
de bezoekersaantallen in de toekomst stijgen, hetgeen overigens niet te verwachten valt, kan aan 
de parkeerbehoefte worden voldaan.  
 
Trouwerijen 
De indieners van de zienswijze zijn van mening dat het begrip cultuur zodanig moet worden 
verklaard dat trouwerijen en vergaderingen daaronder niet zijn begrepen.  
Reactie  
In het door de Raad van State vernietigde plan stonden trouwerijen en vergaderingen expliciet 
benoemd als toegestane activiteiten. Nu zijn deze begrippen/activiteiten niet meer in het plan 
opgenomen. Het begrip cultuur houdt in het normale spraakgebruik geen trouwerijen en 
vergaderingen in. Deze activiteiten zijn dan ook per definitie in strijd met het bestemmingsplan.  
 
Andere activiteiten 
De indieners van de zienswijze geven aan dat met de staat van activiteiten geen garantie wordt 
gegeven dat activiteiten aan de museum functie zijn gekoppeld. Als voorbeelden worden 
genoemd: concerten en avond bijeenkomsten.  
Reactie 
De gronden hebben de bestemming cultuur en ontspanning. Binnen deze bestemming zijn 
activiteiten toegestaan voor kunst en cultuur. Andere activiteiten, die niet direct vallen onder kunst 
en cultuur zijn enkel toegestaan wanneer deze ondergeschikt zijn aan het centrum voor kunst en 
cultuur. Dit is vergelijkbaar met een bedrijf aan huis bij de woonbestemming. De woonbestemming 
blijft de belangrijkste bestemming, het bedrijf aan huis is ondergeschikt. Dit geldt ook voor het 
centrum voor kunst en cultuur.  
Planologisch relevant is of de ondergeschikte activiteit overlast met zich meebrengt bijvoorbeeld in 
de vorm van geluid of parkeren. Hiervan is geen sprake. Hiernaar is reeds gekeken bij het 
opstellen van het ontwerp bestemmingsplan.  
 
De Stichting Mr. Frits Zeiler heeft enkel vragen en opmerkingen over de strook achter museum 
Kranenburg welke in het vigerend bestemmingsplan de verkeersbestemming heeft en in het 
voorliggend bestemmingsplan de bestemming Groen. Hierop is in het voorgaande reeds ingegaan. 
 
Voor het overige wordt u verwezen naar de nota zienswijzen en de oplegnotitie welke als bijlagen 
zijn toegevoegd.  
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Een vastgesteld bestemmingsplan. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 
raadsbevoegdheid 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Omwonenden, de gemeente en toekomstige gebruikers 
 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie 

n.v.t. 
 
b. Externe communicatie  brief aan indieners zienswijzen en pubblicatie 

publicatie in diverse media en schriftelijke communicatie naar indieners zienswijzen 
 
c. Extern overleg gevoerd met     n.v.t. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

n.v.t. 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 

Het raadsbesluit wordt gepubliceerd waarna bezwaar en beroep open staat 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Plankosten, deze worden betaald uit het reguliere budget bestemmingsplannen. 

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
n.v.t. 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Raadsbevoegdheid  
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit 
2. Bestemmingsplan Nieuw Kranenburg 
3. Nota beantwoording zienswijzen 
4. Oplegnotitie Bestemmingsplan Nieuw Kranenburg 

 
 
Bergen, 20 november 2012 

 
College van Bergen 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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