
 

 

 

Oplegnotitie bij bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid 

Aan de raad ten behoeve van de raadsvergadering van 2 juli 2013 

Van het college van 2 juli 2013 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid heeft vanaf 7 maart 2013 voor een periode van 
6 weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de Nota Zienswijzen opgesteld. Het 
bestemmingsplan ligt ter vaststelling voor bij de gemeenteraad. Op 12 juni 2013 vond ter 
voorbereiding van de vaststelling de commissie Bestemmingsplannen plaats. 
Tijdens de commissievergadering is door enkele indieners van zienswijzen ingesproken. Er 
is toegezegd dat het college in deze notitie nader in zal gaan op de zienswijzen 2.22, 2.31 en 
2.63. Tevens is toegezegd een aantal vragen van de commissie te beantwoorden dan wel op 
een aantal opmerkingen in te gaan.  
In deze oplegnotitie wordt allereerst ingegaan op de hiervoor genoemde zienswijzen. Per 
zienswijze is aangegeven of de reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Vervolgens zijn de vragen van de commissie beantwoord (hoofdstuk 2). Ook hierbij wordt 
aangegeven of dit leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De notitie wordt afgerond 
met een overzicht van alle benodigde aanpassingen (hoofdstuk 3). 
Door de voorgestelde wijzigingen in de notitie is het noodzakelijk de notitie tezamen met het 
ontwerp bestemmingsplan en de nota beantwoording zienswijzen incl. ambtshalve 
wijzigingen, vast te stellen tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2013.  
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1. BEANTWOORDING INSPREKERS 
 
1.1 Inspreker 1  

 
Betreft zienswijze 2.22, perceel Tijdverdrijfslaan 7/7z te Egmond aan den Hoef. 
 
Reactie 
Inspreker heeft ingesproken tijdens de commissie Bestemmingsplannen. Inspreker 
heeft aangegeven dat al sinds 1982 op het perceel wordt gewoond, dat ze op het 
perceel staat ingeschreven, en dat de daarbij horende belastingen worden betaald. 
 
Antwoord  
Allereerst wordt verwezen naar de nota zienswijzen. Niet is gebleken dat het pand 
met nummer 7z sinds 1982 onafgebroken wordt bewoond. De eerste inschrijving 
dateert uit 1996. De bewoning was in strijd met het toen geldende bestemmingsplan 
uit 1988. Het bestemmingsplan uit 1998 zondert gebruik in strijd met het daarvoor 
geldende bestemmingsplan uit van het overgangsrecht. Dit betekent dat het gebruik 
niet onder het overgangsrecht valt. Daar komt bij dat het gebruik gedurende een 
langere periode gestaakt is geweest. Het feit dat belastingen worden geheven en dat 
inspreker staat ingeschreven op het perceel betekent niet dat planologische 
toestemming is verleend. Een inschrijving kan niet geweigerd worden, zelfs niet bij 
planologische strijd en belasting wordt geheven over het feitelijk gebruik.  
  
Gezien het vorengaande en het feit dat uw beleid is gericht op het tegengaan van 
extra burgerwoningen in het buitengebied, ligt legalisatie niet in de rede. 
 
Op dit moment wordt onderzocht of inspreker met haar gezin in aanmerking kan 
komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Omdat de situatie niet 
geheel vergelijkbaar is met het persoonsgebonden gedoogbeleid voor 
recreatiewoningen zal hiervoor eerst beleid worden ontwikkeld.  

 
Conclusie  

 De reactie geeft geen aanleiding tot een wijziging van het voorstel.  
  
1.2 Inspreker 2 

 
Betreft zienswijze 2.31, perceel Herenweg 67/67s en 69 te Bergen. 
 
Reactie 
Inspreker heeft ingesproken tijdens de commissie Bestemmingsplannen. Inspreker 
heeft tijdens de commissievergadering voorgesteld dat de in afwijking van het 
bestemmingsplan bewoonde recreatiewoning aangemerkt kan worden als de 
hoofdwoning en de huidige hoofdwoning (deel van de twee onder een kap) kan 
worden gezien als recreatiewoning. In het verlengde daarvan zal de andere helft van 
de twee onder een kap, welke al jaren niet meer bij het bedrijf hoort (volgens 
inspreker 40 jaar), moeten worden bestemd als plattelandswoning.  
 
Antwoord 
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Op het perceel ligt een agrarische bestemming. Deze bestemming lag in de hiervoor 
geldende bestemmingsplannen ook reeds op het perceel. Volgens de bestemming is 
maximaal 1 dienstwoning op het perceel toegestaan. De huidige dienstwoning 
(onderdeel van de twee onder een kap) is de enige dienstwoning. De recreatiewoning 
is zonder vergunning als tweede dienstwoning in gebruik genomen en verbouwd. 
Aangezien het gebruik gedurende enkele jaren gestaakt is geweest, kan inspreker 
geen beroep doen op het overgangsrecht.  
 
De door inspreker aangedragen oplossing biedt wel mogelijkheden.  
 
De helft van de twee onder een kap welke al jaren niet meer tot het bedrijf behoort 
dient logischerwijs als plattelandswoning te worden bestemd. Dan nog blijft de situatie 
dat er twee permanent bewoonde gebouwen op het perceel aanwezig zijn, te weten 
de recreatiewoning en de andere helft van de twee onder een kap. 
Bestemmingsplantechnisch gezien maakt het niet uit welke van deze gebouwen 
wordt aangemerkt als dienstwoning en welke als recreatiewoning. Het is dus zeer 
goed mogelijk de recreatiewoning in gebruik te nemen als dienstwoning. Voorwaarde 
hiervoor is wel dat de helft van de twee onder een kap niet meer ten behoeve van 
permanente bewoning wordt gebruikt. Wat dit echter niet eenvoudig maakt is dat 
deze woning wordt bewoond door de vader van de eigenaar van het bedrijf. Inspreker 
en zijn vader hebben verklaart dat zij ervan op de hoogte zijn c.q. instemmen met het 
feit dat maar één bedrijfswoning op het perceel is toegestaan en dat de voormalige 
recreatiewoning hiervoor gebruikt zal worden. Dit heeft als direct gevolg dat de helft 
van de twee onder een kap niet meer mag worden gebruikt ten behoeve van 
permanente bewoning. Voor de bewoning van de helft van de twee onder een kap zal 
een persoonsgebonden ontheffing moeten worden aangevraagd.    

  
Conclusie  

 De reactie geeft aanleiding voor een wijziging van het voorstel. De bestemming van 
de helft van de twee onder een kap woning welke niet meer tot het bedrijf behoort, zal 
worden gewijzigd in Wonen-plattelandswoning.  

 
1.3 Inspreker 3 

 
Betreft zienswijze 2.63, perceel Herenweg 39 te Bergen. 
 
Reactie 
Inspreker maakt bezwaar tegen de verandering van de bestemming Wonen in Tuin 
op haar perceel. Ze geeft aan dat het door de ligging van de woning achter op het 
perceel voor haar hierdoor niet meer mogelijk is bijgebouwen en aanbouwen te 
realiseren. Tevens is het hierdoor niet meer mogelijk toegangspoorten hoger dan 1 
meter te realiseren. Ze vind het een onredelijke inperking van haar mogelijkheden.    
 
Antwoord 
Het is reeds sinds 1993 mogelijk (bestemmingsplan Weidegebied) bijgebouwen voor 
de woning te realiseren. Inspreker (woonachtig sinds 2003) en de vorige bewoners 
hebben dit niet gedaan.  
 
In zijn algemeenheid is het zo dat een gemeente, bij nieuw beleid, een bestemming 
mag te wijzigen.  
 
In de nota zienswijzen is reeds aangegeven dat het algemeen beleid is om voor 
woningen aan de wegzijde op de verbeelding een tuinbestemming op te nemen. Het 
is in zijn algemeenheid niet wenselijk van deze lijn af te wijken. Het beleid om een 
tuinbestemming aan de wegzijde op te nemen staat echter op gespannen voet met de 
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lijn dat rechten niet mogen worden ingeperkt. Volgens het geldend bestemmingsplan 
mocht bebouwing voor de woning worden opgericht. In dit geval dient het beleid geen 
bebouwing voor de woning te mogen bouwen te prevaleren. Deze lijn loslaten kan 
leiden tot zeer ongewenste situaties van grote bijgebouwen voor woningen. 
 
Het is in de specifieke situatie echter duidelijk dat er achter de woning, gezien vanaf 
de weg, geen ruimte is voor bebouwing. Ook is duidelijk dat bebouwing voor de 
woning, gezien vanaf de weg, in dit geval geen storende invloed zal hebben. Dit 
mede gezien de tussen de weg en het erf gelegen bomen (natuurbestemming). 
 
Het is mogelijk dat deze situatie zich in enkele andere gevallen ook voordoet. Om 
deze reden is het wenselijk in de regels behorende bij de bestemming Tuin een 
afwijkingsbevoegdheid (voorheen binnenplanse vrijstelling) op te nemen welke het 
mogelijk maakt bijgebouwen voor de voorgevel op te richten, mits kan worden 
aangetoond dat het fysiek niet mogelijk is bijgebouwen achter de woning te realiseren 
en de realisatie van deze bijgebouwen geen onevenredige afbreuk aan de 
stedenbouwkundige situatie ter plaatse doet. Naast deze toetsingscriteria zal 
uiteraard moeten worden voldaan aan de voorschriften voor de maximale oppervlakte 
aan erfbebouwing voor het totale perceel. Procedureel gezien duurt de behandeling 
van een afwijkingsbevoegdheid niet langer dan bij een reguliere procedure. In beide 
gevallen geldt een termijn van 8 weken.  
 
Voor wat betreft de realisatie/aanwezigheid van toegangspoorten is het algemeen 
beleid voor het gehele grondgebied dat deze maximaal 1 meter hoog mogen zijn. De 
enige uitzondering hierop is de situatie in Westdorp (bestemming Wonen-Westdorp in 
het bestemmingsplan Bergen- Dorpskern Zuid). Het verdient aanbeveling over dit 
onderwerp bij de behandeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid geen 
besluiten te nemen. Voorgesteld wordt dit onderwerp mee te nemen bij het onderwerp 
“uniformeren regels bestemmingsplannen” zoals toegezegd tijdens de 
commissievergadering van 12 juni 2013 (toezegging 13/03). 
 
Conclusie  
 De reactie geeft aanleiding voor een wijziging van het voorstel. De bestemming Tuin 
wordt voorzien van een afwijkingsbevoegdheid welke het mogelijk maakt voor de 
woning te bouwen mits voldaan wordt aan de hiervoor beschreven voorwaarden.   

 
2. COMMISSIE VRAGEN  
 

Tijdens de commissie Bestemmingsplannen is toegezegd in te gaan op de volgende 
onderwerpen dan wel de volgende vragen te beantwoorden. 

 
2.1 Wegenlegger en verkeersbestemming vanaf (Verlengde) Rinnegommerlaan 17 

Moet in het kader van de openbaarheid van wegen in het bestemmingsplan rekening 
gehouden worden met de wegenlegger en hoe is de status van de weg vanaf het 
perceel (Verlengde) Rinnegommerlaan 17?  

  
Antwoord 
Uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat wegen bestemd 
worden conform de geldende plannen. De wegenstructuur is sinds de vaststelling van 
de bestemmingsplannen Weidegebied 1993 en Landelijk Gebied 1998 niet meer 
gewijzigd. Alle in het plan als verkeer bestemde wegen hebben ook een 
verkeersbestemming in de vigerende plannen. Daar waar een pad of weg aanwezig is 
en geen verkeersbestemming is opgenomen in de vigerende plannen is dat nu ook 
niet gebeurd.  
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De wegenlegger 
De wegenlegger vermeldt de openbare wegen buiten de bebouwde kom. De 
Wegenwet, waar de legger op gebaseerd is, geeft echter geen definitie van het begrip 
openbaar. Evenmin blijkt uit de literatuur wat de juridische status is van de 
wegenlegger. Dit blijkt zelfs zeer onduidelijk. De registratie van wegen in de legger 
houdt op zichzelf niet in dat die wegen openbaar moeten zijn. Door verjaring kunnen 
wegen b.v. uit de openbaarheid onttrokken zijn. Ook betekent openbaarheid niet dat 
een eigenaar iedereen op zijn perceel moet dulden. Het moet wel functioneel zijn. 
Naast het feit dat zelfs uit de literatuur niet blijkt wat de juridische status is van een 
wegenlegger is in Bergen geen complete wegenlegger (meer) aanwezig. De meest 
recente kaartbeelden dateren uit 1969 en zijn hiermee zeer verouderd. Tussen een 
bestemmingsplan en een wegenlegger tenslotte is geen verband. Een bestemming 
maakt niet of gronden openbaar zijn evenmin als eigendom een bestemming maakt. 
Gezien de onduidelijkheid welke er bestaat over de juridische status van de 
wegenlegger en het feit dat er geen verband is tussen het bestemmingsplan en de 
wegenlegger, wordt geadviseerd niets aan het bestemmingsplan te wijzigen t.o.v. de 
vigerende bestemmingsplannen. 
 
De weg welke loopt vanaf het perceel (Verlengde Rinnegommerlaan 17) en in 
particulier eigendom is, heeft op grond van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
1998 een Verkeersbestemming. Deze verkeersbestemming is in het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid weer opgenomen. De eigenaren hebben 
geen inspraakreactie en geen zienswijze tegen het plan ingediend. Dankzij de 
verkeersbestemming is het voor eigenaren mogelijk de weg te verharden. Wanneer 
geen verkeersbestemming is opgenomen mag dat niet meer. Bovendien hebben de 
eigenaren niet verzocht om een andere bestemming. Het nu (niet op verzoek) 
wijzigen kan leiden tot ongewenste planschadeclaims.  

 
Wijziging  
 De vraag geeft geen aanleiding voor een wijziging van het voorstel. 
 

2.2 Inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle (CW) wegen 
Is de inventarisatie van de cultuurhistorisch waardevolle wegen correct uitgevoerd en 
volledig? Verwezen wordt naar een studie van de provincie van circa 12 jaar geleden 
t.b.v. het aanwijzen van wegen en dijken als provinciaal monument. 

  
 Antwoord 

Ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan heeft de 
beleidsmedewerker Cultuurhistorie en Archeologie in nauw overleg met 
Cultuurcompagnie (voorheen Steunpunt cultureel erfgoed) en een plaatselijke 
specialist, op grond van alle beschikbare informatie, de wegen, dijken en andere 
cultuurhistorisch waardevolle elementen in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in 
de cultuurhistorische kaart welke in het bijlagenboek (bijlage 2) van het 
bestemmingsplan is opgenomen. Deze kaart is gevolgd bij het leggen van de 
bestemmingen op wegen en dijken.  
 
Het onderzoek van de provincie waarnaar tijdens de commissievergadering 
gerefereerd is, heeft in 2005 uitgemond in provinciale besluitvorming. De provincie 
heeft in het plangebied enkel het Wiertdijkje, de Kogendijk en de Voert aangewezen 
als provinciaal monument. Het onderzoek dat is uitgevoerd t.b.v. het 
bestemmingsplan gaat derhalve verder dan het onderzoek van de provincie. Wel is 
gebleken dat de Voert niet is voorzien van de aanduiding CW. De raad wordt 
voorgesteld dit alsnog te doen bij vaststelling 
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Wijziging  
 De vraag geeft aanleiding voor een wijziging van het voorstel. De Voert dient te 
worden voorzien van de aanduiding CW. 

 
 
2.3 Toegangspoorten voor de woning 

Gevraagd is te komen tot voorwaarden voor het oprichten van toegangspoorten voor 
woningen.  
 

 Antwoord 
 Deze voorwaarden zijn reeds aanwezig en beschreven in alle geldende 
bestemmingsplannen. Nu is gebleken dat de huidige regeling soms wringt, is het 
verstandig dit onderwerp mee te nemen bij het onderwerp “uniformeren regels 
bestemmingsplannen” zoals toegezegd tijdens de commissievergadering van 12 juni 
2013 (toezegging 13/03). Voor het overige wordt verwezen naar 1.3. 

 
 Wijziging  

 De vraag geeft geen aanleiding voor een wijziging van het voorstel. 
 
2.4 Uitspraak Raad van State Kleverlaan 5z 
 Tijdens de commissievergadering is door een commissielid aangegeven dat de 

uitspraak van de Raad van State uit 2002 inzake het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 1998 betrokken moet worden bij de beoordeling van zienswijze 51.   

 
Antwoord  
In haar uitspraak van 3 juli 2002 heeft de Raad van State onder overweging 23 
aandacht besteed aan het perceel Kleverlaan 3A. Hoewel uit deze uitspraak niet blijkt 
dat dit hetzelfde perceel betreft, de zienswijze handelt immers over het perceel 
Kleverlaan 5z, wordt aangenomen dat het commissielid dit perceel bedoelt.  
 
Uit de uitspraak blijkt duidelijk dat het ingestelde beroep dat was gericht op de bouw 
van een (zomer)woning niet gegrond is. Dit valt te lezen in overweging 2.23.3 van de 
uitspraak. De Raad van State heeft geoordeeld dat het terughoudende beleid van de 
gemeente ten aanzien van bebouwing in het buitengebied ingevolge waarvan geen 
nieuwbouw van woningen wordt toegelaten juist is. Dit valt te lezen onder overweging 
2.23.2 van de uitspraak.  
 
Op de vraag of op het perceel een toercaravan is toegelaten oordeelt de Raad van 
State dat de op het perceel gelegen bestemming hier niet aan in de weg staat. Een 
toercaravan is echter niet vergelijkbaar met de door de indiener van de zienswijze 
gewenste stacaravan. Een stacaravan heeft immers het oogmerk permanent 
aanwezig te zijn, terwijl een toercaravan een niet permanent karakter heeft.  
 
Wijziging 
De vraag geeft geen aanleiding voor een wijziging van het voorstel. 

 
2.5 Verwerking Cultuurhistorische effectrapportage (CHER) in bestemmingsplan 

In het kader van de landinrichting zijn in de binnenduinrand bij Egmond-Binnen 
agrarische gronden omgevormd en(her) ingericht voor de functie natuur. 
Vooruitlopend op de inrichting heeft een onderzoek plaatsgevonden gericht op 
archeologische en cultuurhistorische waarden. Is rekening gehouden met het 
onderzoek? Concreet wordt genoemd de aanduiding parkeren op een stuk natuur aan 
Oude Schulpweg. Op deze plek is een meertje aangelegd.  
 
Antwoord 
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Het bestemmingsplan is uitgegaan van de (her)ingerichte situatie. De gronden 
hebben de bestemming natuur gekregen conform de (her)inrichting. Verzuimd is 
echter de aanduiding parkeerplaats van de verbeelding te verwijderen. Dit dient 
alsnog te gebeuren. Voor wat betreft archeologische waarden is aangesloten bij het in 
maart 2013 vastgestelde archeologiebeleid.    
Wijziging 
De vraag geeft aanleiding voor een wijziging van het voorstel. De aanduiding 
parkeren in de bestemming natuur aan de Oude Schulpweg dient van de verbeelding 
te worden verwijderd. 
 

2.6 Zonneweide Anema terrein 
 In de nota zienswijzen is reeds ambtshalve voorgesteld het middels een 

afwijkingsbevoegdheid mogelijk te maken een zonneweide te realiseren op de 
gronden van het Anema terrein. Rondom het Anema terrein liggen echter nog meer 
gemeentelijke gronden welke zeer goed geschikt zijn voor het doel. Voorgesteld 
wordt ook voor een deel deze gronden direct achter het Anema terrein een 
afwijkingsbevoegdheid op te nemen. Op deze wijze is het mogelijk een “volwaardige” 
zonneweide te realiseren.  

 
 Wijziging 

De gemeentelijke gronden behorende bij het Anema terrein en de gemeentelijke 
gronden daar direct achter gelegen worden voorzien van een afwijkingsbevoegdheid 
welke het mogelijk maakt een zonneweide te realiseren. 
 

2.7 Zienswijze 60 
Op 24 juni is een brief ingekomen van de indiener van zienswijze nr. 60. Briefschrijver 
geeft aan het niet eens te zijn met de conclusie in de nota zienswijzen dat zijn 
zienswijze niet ontvankelijk is. Hierin heeft briefschrijver bij nader inzien gelijk. De 
zienswijze is wel ontvankelijk.  
 
Inhoudelijk is er echter geen aanleiding het voorstel te wijzigen. In de nota 
zienswijzen wordt inhoudelijk namelijk ook op de zienswijze ingegaan. In de nota 
zienswijzen wordt verwezen naar de beantwoording op de inspraakreactie van 
briefschrijver, welke gelijkluidend was. De nota inspraak is opgenomen als bijlage bij 
het bestemmingsplan.  
 
Voor de volledigheid is de inhoudelijke reactie op de inspraak en de zienswijze 
hieronder integraal opgenomen. 
 
Betreft: Inspraakreactie Nieuwe Schulpweg 20 te 20 01-29 te Egmond-Binnen  
Samenvatting 
Inspreker merkt het volgende op: 
a. De 3%-aanduiding ontbreekt in het deel van het recreatiepark ten zuiden van de 
Nieuwe Schulpweg. 
b. De noordelijke punt van de kavel aan de Nieuwe Schulpweg 22 behoort tot het 
Noordhollands Duinreservaat; de bestemming van dit deel moet zijn Natuurgebied. 
c. De bouwhoogte van recreatiewoningen is te hoog. Voor een toelichting wordt 
verwezen naar de bijgevoegde notitie. 
d. De bouwregels voor woningen dienen aan te sluiten op de bestemming Wonen-3 
uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord van de gemeente. Voor een 
toelichting daarop wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie. 
Beantwoording 
a. De 3%-aanduiding is bedoeld om de toegestane oppervlakte aan centrale 
voorzieningen bij recreatieterreinen aan te geven. Uitsluitend op percelen waar een 
percentage is opgenomen zijn centrale voorzieningen toegestaan. Op het door 
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inspreker bedoelde perceel zijn centrale voorzieningen, evenals in het vigerende 
bestemmingsplan, niet toegestaan. 
b. Inspreker heeft gelijk. Het eigendom van de bedoelde punt ligt bij een 
natuurbeherendeinstantie, derhalve wordt de bestemming aangepast naar de 
bestemming Natuur. 

c. Er is gekozen voor een verruiming van het volume van de recreatiewoningen op daarvoor 
bestemde terreinen. In andere situatie is reeds een bouwhoogte van 6m toegestaan, om 
ongelijk te voorkomen is een algemene bouwhoogte opgenomen voor recreatiewoningen. 
Er geldt geen verplichting om hiervan gebruik te maken, denkbaar is dat het park zelf een 
beperking opneemt in het reglement. 
d. Er is niet gekozen voor afstemming op de bouwregels van bestemmingsplan landelijk 
gebied Noord voor wat betreft de woonbestemmingen. Binnen het bestemmingsplan 
landelijk gebied Noord is sprake van verschillende woonbestemmingen, wat de regeling 
niet eenvoudig maakt. De gemeente is van mening dat een algemene inhoudsmaat 
iedereen dezelfde rechten geeft. De regeling is daarbij tevens eenvoudiger. Overigens is 
er –in tegenstelling tot het vigerende bestemmingsplan Egmond Landelijk gebied 1998-, 
wel voor gekozen om een bouwvlak waarbinnen het hoofdgebouw moet worden opgericht, 
op de kaart op te nemen voor de woningen. De locatie van de woningen ligt daarmee 
vast. Een verruiming van bestaande woningen is overigens niet strijdig met de 
structuurvisie landelijk gebied, er komen namelijk geen nieuwe woningen bij. 
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze  
2.60. Vereniging De Nieuwe Schulp, Weesperzijde 136-1, 1091 ES Amsterdam (kaartblad 8) 
Samenvatting 
Op plankaart 8 is voor het deel van het recreatieterrein ten zuiden van de Nieuwe Schulpweg 
geen percentage opgenomen voor bijgebouwen en centrale voorzieningen. De reactie van 
de gemeente op de inspraak ten aanzien hiervan was dat het percentage hier achterwege is 
gelaten omdat op het betreffende deel van het terrein geen centrale voorzieningen mogen 
worden gebouwd. De centrale voorzieningen staan in het kavel aan de overzijde van de weg. 
Maar de openbare weg die beide parkdelen van elkaar scheidt, doet niet af aan reclamants 
behoefte om ook voor de recreatiewoningen aan de zuidzijde van het park ruimte te 
reserveren voor centrale voorzieningen. Dat kan in volstrekte evenredigheid met de regeling 
als op de plankaart het percentage in het noordelijke deel van het park wordt verhoogd van 
3% naar 4%. Reclamant verzoekt plankaart 8 van het bestemmingsplan op dit punt aan te 
passen. De planregels van het ontwerpbestemmingsplan staan door de volumevergroting 
van bestaande bouwwerken een aanzienlijke uitbreiding toe van de verstedelijking in het 
buitengebied. Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan verschuift het maximaal 
toegestane bouwvolume zonder nadere voorwaarden bij de bedrijfswoningen van 600 m³, bij 
woningen van 450-600 m³ naar 650 m³ en bij recreatiewoningen van ± 170 m³ naar 
280 m³. Naar de mening van reclamant is dit strijdig met het vigerende beleid van de 
provincie en de gemeente. Dit beleid is juist gericht op de versterking van de groenstructuur, 
het openhouden van het landschap en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de 
erven. De uitbreiding van het bestaande bouwvolume kan voor kwetsbare gebieden zoals de 
bebouwde strook langs het Noordhollands Duinreservaat grote schadelijke gevolgen hebben. 
De beperkende voorwaarden zijn ten onrechte in het ontwerpbestemmingsplan weggelaten. 
 
Beantwoording 
De zienswijze is niet binnen de wettelijke termijn ontvangen door de gemeente. De 
zienswijze is dan ook niet-ontvankelijk. Voorts wordt verwezen naar de beantwoording van 
de inspraakreactie. Het standpunt van de gemeente is niet gewijzigd. 
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Conclusie 
De zienswijze is niet-ontvankelijk. 
 
Wijziging 
De brief geeft aanleiding voor een wijziging van het voorstel. De zienswijze is wel 
ontvankelijk.  
 
3. Overzicht wijzigingen 
 
Plankaarten en planregels 
3.1 De bestemming van de helft van de twee onder een kap woning op het perceel 

Herenweg 67/67s en 69 welke niet meer tot het bedrijf behoort, zal worden gewijzigd 
in Wonen-plattelandswoning; 

3.2 De bestemming Tuin wordt voorzien van een afwijkingsbevoegdheid welke het 
mogelijk maakt voor de woning te bouwen mits voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden: 
- het is fysiek niet mogelijk bijgebouwen achter de woning te realiseren; 
- de realisatie van de bijgebouwen mag geen onevenredige afbreuk aan de 
stedenbouwkundige situatie ter plaatse doen; 
- er dient te worden voldaan aan de voorschriften voor de maximale oppervlakte aan 
erfbebouwing: 

3.3 De Voert wordt voorzien van de aanduiding cultuurhistorische waarde (CW); 
3.4 De aanduiding parkeren in de bestemming natuur aan de Oude Schulpweg wordt van 

de verbeelding verwijderd. 
3.5 De gemeentelijke gronden behorende bij het Anema terrein en de gemeentelijke 

gronden direct daarachter gelegen, zoals aangegeven op onderstaande kaart, 
worden voorzien van een afwijkingsbevoegdheid welke het mogelijk maakt een 
zonneweide te realiseren. 
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3.6 Zienswijze 60 van de nota zienswijzen is ontvankelijk. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op datum 2 juli 2013 
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