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Agendapunt          :  07 
Voorstelnummer : 09-064 
Raadsvergadering : 4 oktober 2012 
Naam opsteller : Peter Hink 
Informatie op te vragen bij : Peter Hink 
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink 

 
 
Onderwerp: het nemen van een beslissing op bezwaar, gericht tegen het afwijzen het 
bestemmingsplan partieel te herzien  
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het 

bezwaarschrift, gericht tegen het besluit het verzoek om een partiële herziening van 
het bestemmingsplan, waarbij de uitbreiding van de woning op het perceel Vincent 
van Goghweg 4 te Bergen wordt bestemd als recreatiewoning, af te wijzen: 
I ontvankelijk en ongegrond te verklaren en  
II het bestreden besluit in stand te laten 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het voorstel betreft het nemen van een beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit van 
de raad het verzoek om een partiële herziening van het bestemmingsplan, waarbij de 
uitbreiding van de woning op het perceel Vincent van Goghweg 4 te Bergen wordt bestemd 
als recreatiewoning, af te wijzen. Wij stellen de raad voor overeenkomstig het advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

 
korte toelichting 
De aanleiding van het verzoek is een vervolg op het handhavend optreden door het college 
tegen het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de woninguitbreiding als 
recreatiewoning. Om het gebruik van de woninguitbreiding (ook als slaapkamer1

 

) positief 
bestemd te krijgen is een aanvraag ingediend om een partiële herziening van het 
bestemmingsplan. 

advies commissie  
De commissie voor de bezwaarschriften constateert dat uw raad heeft besloten geen 
medewerking te verlenen aan het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan, omdat de 
aanvraag in strijd is met de planologische visie Recreatiewoningen op particuliere erven 
met een woonbestemming. Deze planologische visie staat nieuwe recreatiewoningen niet 
toe, behoudens bestendiging van een historisch gegroeide situatie en reeds bestaande 
planologische mogelijkheden. Naar het oordeel van uw raad is hiervan geen sprake. Uw 
raad is tevens van oordeel dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden waarop 
de raad kan afwijken van het beleid. De commissie kan zich vinden in de overwegingen van 
uw raad om het verzoek af te wijzen. Het gemeentelijke beleid is naar het oordeel van de 

                                                
1 Op grond van de begripsbepaling van het nieuwe bestemmingsplan is de uitbreiding aan te merken als 
bijgebouw. In bijgebouwen mag niet worden geslapen. Omdat de uitbreiding is vergund als atelier / 
slaapkamer mag – op grond van het overgangsrecht – wel in de uitbreiding worden geslapen.  
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commissie niet kennelijk onredelijk. De commissie komt dan ook tot de conclusie dat uw 
raad het verzoek tot partiële herziening van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid 
op juiste gronden heeft afgewezen. 

 
Advies 
Gelet op vorenstaande stellen wij uw raad voor: 
overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit het verzoek om een partiële herziening van het bestemmingsplan, 
waarbij de uitbreiding van de woning op het perceel Vincent van Goghweg 4 te Bergen 
wordt bestemd als recreatiewoning, af te wijzen: 

 I ontvankelijk en ongegrond te verklaren en  
II het bestreden besluit in stand te laten. 
 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

De raad verkrijgt hiermee een voor bezwaarmaker voor beroep vatbaar besluit. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu

De beslissing op bezwaar betreft een raadsbevoegdheid. 
 aan de raad voorgelegd? 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

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? 
Zodra de raad heeft beslist zal het besluit aan bezwaarmaker worden bekend gemaakt. 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen financiële middelen met het voorstel gemoeid. 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Zie hiervoor. 
 
 
Bijlagen:  
  
a advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 3 juli 2012 
 
 
 
Bergen, 17 juli 2012 

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


