
 
 

 
AMENDEMENT A 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 
 

6. Herziening bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid 

Onderwerp Maatvoering Verblijfsrecreatie 
 

aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 2 juli 
2013 
 

Inhoud  
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:  

 
In artikel 14 Recreatie - Verblijfsrecreatie onder 14.2 Bouwregels 
toe te voegen onder 14.2.1 Algemeen  

  
p. De oppervlakte van een stacaravan/chalet mag niet 
meer bedragen dan 50m2 
  
q. De goot- en bouwhoogte van stacaravans/chalets 
mag niet meer bedragen dan respectievelijk 2,5 en 3,3 
meter. 
  
 
 

Toelichting De maatvoering ontbreekt in de voorschriften, is wel van belang 
en wordt gelijk getrokken met Schoorl en is ook conform huidige 
regels uit vigerend bestemmingsplan/voorschriften. 

  
 
 

Naam en ondertekening  Karin Kindt PvdA 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMENDEMENT B 
 

 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid 

Onderwerp Archeologische waarde in bollenconcentratiegebied 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   
2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 2013, toe 
te voegen: 
 
Ter plaatse van de percelen met de bestemming A-BC 
(bollenconcentratie gebied) en de oude bollenconcentratie 
gebieden (binnenduinrand) in de planregels op te nemen dat 
grondbewerkingen dieper dan 40 cm zijn toegestaan tot een 
diepte van 1,2 meter. 
 

Toelichting De oude bollengronden in de binnenduinrand zijn vaak al meer 
dan 100 jaar tot op grote diepte bewerkt door diepspitten en 
ploegen. De recentere bollengronden zijn allemaal met 
vergunning tot nog grotere diepte omgespit om goed zand naar 
boven te brengen. Door de diepe 
grondbewerkingen ten behoeve van de bollenteelt, de gronden 
dusdanig zijn verstoord dat 
hier geen archeologische waarden meer aanwezig zijn en dat 
binnen de dubbelbestemming Waarde 
- Archeologie ter plaatse van deze gronden grondbewerkingen 
tot 1,2m onder maaiveld toegestaan kunnen worden zonder 
schade aan archeologisch objecten in de bodem. 
 

Naam en ondertekening CDA – Danny Zwart 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
AMENDEMENT C 

 
 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid 

Onderwerp Tijdverdrijfslaan 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   

2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 
2013, toe te voegen: 
 
De bestemming van de woning en het bijbehorende voorerf 
aan de Tijdverdrijfslaan 7Z Egmond aan den Hoef wijzigen 
naar ‘Wonen’.  
 

Toelichting Constaterende dat: 
1. de Tijdverdrijfslaan 7Z Egmond aan den Hoef sinds 1982 

wordt bewoond, dit door de gemeente is geconstateerd 
en hier door de gemeente niet handhavend tegen is 
opgetreden; 

2. de bewoning van Tijdverdrijfslaan 7Z Egmond aan den 
Hoef daarmee onder het overgangsrecht valt van twee 
voorgaande bestemmingsplannen en daarmee het recht 
is ontstaan om de woning te bewonen. 

 
Overwegende dat: 

1. het aan de raad is voorbehouden om maatwerk te 
realiseren; 

2. het bestemmingsplan bestaande rechten dient te 
respecteren; 

3. het wegbestemmen van de woning aan de 
Tijdverdrijfslaan 7Z Egmond aan den Hoef in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en de regels die zijn 
gesteld in de Wet ruimtelijke ordening; 

4. nu het bestemmingsplan wordt vastgesteld het resultaat 
van het handhavingstraject niet kan worden afgewacht 
aangezien reeds in voldoende mate is aangetoond dat de 
bewoning rechtmatig is; 

5. een persoonsgebonden gedoogbeschikking onvoldoende 
recht doet aan de gevestigde rechten om de locatie te 
mogen bewonen. 

 
Naam en ondertekening CDA – Danny Zwart 

   
 



 

 
AMENDEMENT D 

 
 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid 

Onderwerp Aanduiding ‘cw’ (cultuurhistorische waarde) 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   
2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 2013, toe 
te voegen: 
 
De aanduiding  ‘cw’ te schrappen voor het middendeel van 
de Groeneweg en het dijksgedeelte bij de 
Wimmenumermolen, en deze toe te voegen aan: a. het 
Zuiderdijkje; b. het stet aan het eind van de Doelen; c. de 
Kromme Hogedijk; d. de Krommedijk; e. de blekerij bij 
Egmond Binnen; f. de voormalige duinlandjes bij Egmond 
Binnen–  
 
en de plankaart dienovereenkomstig aan te passen. 
 

Toelichting Het gehele patroon van wegen, dijken en vaarten in het 
plangebied is ontstaan tussen 1200 en 1600, en heeft dus op 
zich reeds een grote cultuurhistorische waarde. 
Het is echter onmogelijk, en vanuit praktisch (bestuurlijk-
juridische) oogpunt minder gewenst, om dit geheel als objecten 
van ‘cw’ of monument te beschermen. Zoals bij alle onderdelen 
van erfgoedbehoud dient ook hier een selectie te worden 
toegepast. 
De provincie Noord-Holland heeft destijds een groslijst opgesteld 
van dijkjes en landwegen, die in aanmerking zouden komen voor 
een monumentenstatus. De in dit amendement genoemde dijkjes 
a t/m d stonden op die lijst, maar zijn uiteindelijk niet 
geselecteerd (i.t.t. de Voert en de Kogendijk). De op de plankaart 
aangeduide wegen (aanvankelijk ook de Bergerweg) werden 
toen terecht al van minder groot belang geacht. Evenals in het 
Landelijk Gebied Noord is het verstandig om ook in dit 
plangebied in ieder geval de belangrijkste structuren uit de 
vroege bedijkingsgeschiedenis het predikaat ‘cw’ mee te geven. 
Een dergelijke aanduiding voor de beide historisch-geografische 
structuren in het PWN-gebied bewesten Egmond Binnen kan 
worden beschouwd als een bevestiging van de bijzondere 
aandacht, die de beheerder aan het behoud van deze plekken 
heeft besteed en aan de geslaagde pogingen, om de 
belevingswaarde van deze landschapselementen te vergroten.   
 

Naam en ondertekening Gemeentebelangen BES 
Frits David Zeiler 
 
 

 



 

 
AMENDEMENT E 

 
 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid 

Onderwerp Bepalen wettelijke hoogte rijksmonumenten 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   
2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 2013, toe 
te voegen: 
 
Aan art. 28.3 van de planregels, betreffende ‘Algemene 
bouwregels – Bestaande maten’ de volgende bepaling toe te 
voegen: 
 
e.  Voor windmolens, die beschermd zijn als 
Rijksmonument, wordt de vlucht (d.i. de hoogte van het 
wiekenkruis in verticale stand) als norm voor de hoogte van 
het bouwwerk genomen. 
 

Toelichting Molens worden met gemeenschapsgeld in stand gehouden als 
monumenten van cultuur en techniek. Daarbij wordt ernaar 
gestreefd om het historische bouwwerk zoveel mogelijk in 
complete staat te behouden. 
Dit betekent, dat in ieder geval het wiekenkruis aanwezig moet 
zijn en in werking kan worden gesteld. De wieken steken boven 
de romp uit, maar vormen één geheel met het bouwwerk.  
De Damlandermolen is zoals bekend al geruime tijd buiten 
functie en staat momenteel zonder wieken. Deze toestand 
dicteert de hoogte van de romp als norm voor de ‘bestaande 
bouwhoogte’ in het bestemmingsplan. 
Om te voorkomen, dat een herstelplan door deze regel wordt 
gehinderd, wordt de extra bepaling (e) bepleit. Een gelijkluidend 
amendement is op 27 juni j.l. bij de vaststelling van het BP 
Kernen Egmond reeds van toepassing verklaard voor de 
korenmolen in Egmond aan den Hoef.   
 

Naam en ondertekening Gemeentebelangen BES 
Frits David Zeiler  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
AMENDEMENT F 

 
 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid 

Onderwerp Bestemming historische hangar 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   
2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 2013, toe 
te voegen: 
 
De historische vliegtuighangar, gelegen aan de ringdijk van 
de Bergermeer aan de westzijde van het voormalige 
vliegveld, te bestemmen door het toekennen van een strak 
om het bestaande gebouwtje heen getrokken bouwvlak met 
de aanduiding (-bw),  
 
en de plankaart dienovereenkomstig aan te passen. 
 

Toelichting Het betreffende gebouwtje is niet bestemd en daardoor bestaat 
de kans, dat het bij de nieuwe ontwikkelingen van het gebied 
(natuur en waterberging) verloren zal gaan. Evenmin heeft het 
een monumentenstatus die het bescherming zou kunnen 
verlenen. Het is evenwel als vliegtuighanger uit WO II, 
gecamoufleerd als boerderijtje, van historisch belang en kan t.z.t. 
een functie gaan vervullen in een cultuurtoeristische context. 
Het huidige gebruik is agrarisch, en kan door de voorgestelde 
bestemming als zodanig blijven functioneren tot een eventueel 
nieuwe gebruiksvorm is gevonden, terwijl bewoning blijft 
uitgesloten. 
 

Naam en ondertekening Gemeentebelangen BES 
Frits David Zeiler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
AMENDEMENT F.1 

 
 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid 

Onderwerp Bestemming historische hangar 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   
2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 2013, toe 
te voegen: 
 
Aanduiding CW om de hangar heen en in de desbetreffende 
agrarische regels opnemen dat sloop verboden is.  
 
en de plankaart dienovereenkomstig aan te passen. 
 

Toelichting Het betreffende gebouwtje is niet bestemd en daardoor bestaat 
de kans, dat het bij de nieuwe ontwikkelingen van het gebied 
(natuur en waterberging) verloren zal gaan. Evenmin heeft het 
een monumentenstatus die het bescherming zou kunnen 
verlenen. Het is evenwel als vliegtuighanger uit WO II, 
gecamoufleerd als boerderijtje, van historisch belang en kan t.z.t. 
een functie gaan vervullen in een cultuurtoeristische context. 
Het huidige gebruik is agrarisch, en kan door de voorgestelde 
bestemming als zodanig blijven functioneren tot een eventueel 
nieuwe gebruiksvorm is gevonden, terwijl bewoning blijft 
uitgesloten. 
 

Naam en ondertekening Gemeentebelangen BES 
Frits David Zeiler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AMENDEMENT G 

 
 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid 

Onderwerp Afstemming planregels landschapsbehoud 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   
2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 2013, toe 
te voegen: 
 
De planregels 3.1 sub k, 4.1 sub g en 5.1 sub e zodanig op elkaar af te 
stemmen, dat zijn eensluidend zijn, alsmede de planregel 4.1 sub d ook 
onder de paragrafen 3.1 en 5.1 op te nemen. 
 
Tekstvoorstel voor het eerste punt: 
behoud en herstel van de in het plangebied voorkomende 
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden, 
onder anderen in de vorm van: 
1.  landschappelijke openheid in de vorm van agrarisch gebruikte 
 weidegronden en bloemrijke hooilanden; 
2.  karakteristieke verkavelingspatronen; 
3.  broed-, fourageer- en rustgebieden voor weidevogels; 
4.  cultuurhistorisch van belang zijnde objecten, structuren en 
 terreinen.   
 
Tekst m.b.t. het tweede punt   
d.  ter plaatse van de aanduiding ‘cw’ (cultuurhistorische waarde): 
 tevens voor cultuurhistorisch waardevolle 
 landschapselementen in de vorm van dijken en polderwegen. 
 

Toelichting Het open weidegebied, globaal gelegen tussen de Hoeverweg en de 
zuidrand van Bergen, is van een erkend landschappelijk, 
cultuurhistorisch en natuurwetenschappelijk belang. Er ligt een deel van 
de ecologische hoofdstructuur en het bevat terreinen, die reeds onder 
het beheer vallen van natuurbeschermingsorganisaties. Tegelijkertijd 
laat de plankaart zien, dat de verschillende bestemmingen sterk 
versnipperd zijn en bovendien in hun omschrijving soms met elkaar in 
strijd lijken te zijn. Om de druk van de planologisch vaak minder 
gewenste ontwikkelingen (industrie, bosaanplant, ‘verpaarding’, 
bedrijfsvergroting) te weerstaan is het noodzakelijk om de drie functies 
in ieder geval in hun ‘grootste gemene deler’, het landschapsbehoud, 
op elkaar te laten aansluiten. Tegelijkertijd wordt onder 1) het 
noodzakelijke agrarische gebruik van het gebied beklemtoond, mede 
om te voorkomen dat de terrein voor ‘natuurontwikkeling’ t.z.t. een 
landschap opleveren, dat het tegendeel is van het open polderland dat 
wij veilig wensen te stellen. 
 

Naam en ondertekening Gemeentebelangen BES 
Frits David Zeiler 
 
 

 
 



 
 

AMENDEMENT H 
 

 
AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen Bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid 
 

Onderwerp Voorkomen bosaanplant in open agrarisch landschap 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op   
2 juli 2013 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
 
Aan de wijzigingen, opgenomen in de Oplegnotitie van 25 juni 
2013, toe te voegen: 
 
De artikelen 3.6.1 sub e, 4.6.1 sub e en 5.6.1 
(verbodsbepalingen) het verbod sub e als volgt te wijzigen: 
 
e. het beplanten met houtgewassen van gronden, welke 
uitsluitend bestemd zijn voor agrarische functies (A-BC,     
A-LB en A-NO). 
 

Toelichting Het dichtgroeien van het open polderland is een snel toenemend 
probleem. Hoewel ook in de vigerende bestemmingsplannen 
bosaanplant zonder vergunning niet is toegestaan, vindt deze 
overal in het plangebied plaats. In enkele gevallen is een 
handhavingsprocedure ingezet, maar op veel plaatsen is een 
dergelijk ingrijpen door o.m. capaciteitsgebrek nog niet aan de 
orde. Om te voorkomen, dat dergelijke illegale aanplant onder de 
bescherming van het overgangsrecht komen te vallen, is het 
noodzakelijk de formulering aan te scherpen zoals in het 
amendement aangegeven. De in het voorstel vervatte 
formulering (‘ter plaatse waar de gronden op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van het plan niet reeds met houtgewassen 
waren beplant’) achten wij minder gewenst, daar deze niet 
aansluit bij het vigerend beleid en mogelijkheden schept voor 
ongewenste vrijstellingen.    
 

Naam en ondertekening  
Gemeentebelangen BES  
Frits David Zeiler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AMENDEMENT I 

 

AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid 

Onderwerp 
Inhoud recreatiewoning 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 2 
juli 2013 

Inhoud Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Aan de in de Oplegnotitie van 25 juni opgenomen wijzigingen, 
toevoegen: 
 
Artikel 14.2 1 (Recreatie  - Verblijfsrecreatie, 
Algemeen) punt h als volgt aan te passen: ‘.. bedraagt 
de maximale inhoud van een recreatiewoning ten 
hoogste 200m3.’ 
 

Toelichting 

 

 

 

 

• In het vigerende bestemmingsplan geldt een inhoudsmaat 
van 200 m3. Er is dus sprake van nieuw beleid indien wij 
280 m3 zouden toestaan. Dit is in tegenspraak met het 
conserverende uitgangspunt. 

• Het aantal recreatiewoningen in het landelijke gebied Zuid 
is groot. De uitstraling van dit gebied zou ernstig worden 
aangetast bij verruiming van de inhoudsmaat.  

 

 
Namens GroenLinks, 
Odile Rasch    
        

 
 

 

 

 

 

PvdA  

Karin Kindt 

 



AMENDEMENT  J 

 

AGENDAPUNTNR 
 

7. Vaststelllen bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid 

Onderwerp 
Staffel woningen 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 2 juli 2013 

Inhoud Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Aan de in de Oplegnotie van 25 juni 2013 opgenomen wijzigingen, toe te 
voegen: 
 
Artikel 19.2.2 (Wonen, Hoofdgebouwen) punt e de inhoud van een 
hoofdgebouw bedraagt maximaal 650 m3. 
 
Wijzigen in:  
Bij bestaande woningen is vergroting van de woningen toegestaan 
volgens onderstaande staffel: 
 
categorie     max inhoud bestaande woning    max toegestane maximale inhoud 
I                 minder dan 300 m³                    450 m³ 
II                300 en  400 m³                       500 m³ 
III               groter dan 400 m³                      600 m³ 

Toelichting • In het vigerende bestemmingsplan geldt een staffel. Er is dus sprake van 
nieuw beleid. Dit is in tegenspraak met het conserverende uitgangspunt. 

• Bij het Landelijk gebied Noord is ook sprake van een staffel voor 
bestaande woningen. Door de staffel bestemmingsplan landelijk Egmond 
1998 (artikel 12 onder 3 lid c) ook te handhaven bij Landelijk gebied Zuid 
voorkomen we rechtsongelijkheid en mogelijke harmonisering in beide 
bestemmingsplannen (lees: verruiming in bestemmingsplan Noord met 
alle ruimtelijke gevolgen). 
 

 
 
Namens GroenLinks,  

Odile Rasch    
      

 

 

PvdA 

Karin Kindt  

 



 
MOTIE 1 

 
 
REGISTRATIENUMMER 
 

Agendapunt: 7 vaststellen bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Zuid  
 

Onderwerp Behoud agrarische functies 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen, in vergadering bijeen op 2 
juli 2013 
 

Inhoud 
 

. 
 

Overwegende dat 
 
- de intenties voor natuur- en landschapsbehoud enerzijds en 

agrarische ontwikkelingen anderzijds nog altijd planologische 
belangentegenstellingen opleveren; 

- de berichten over teruggang van natuurwaarden en 
vermindering van het aantal veehouderijbedrijven ook in 
onze regio aanhouden; 

- er bij natuurbeschermingsorganisaties, mede door 
vermindering van inkomsten, onzekerheid bestaat over een 
juiste richting in het agrarisch natuurbeheer dan wel 
natuurherstel; 

- recente berichten in de pers duiden op beëindiging van 
subsidies voor bepaalde vormen van agrarisch natuurbeheer 
aan individuele agrariërs; 

- in de gemeente Bergen een grote versnippering bestaat in 
de eigendommen en de verschillende vormen van 
landschapsbeheer;  

- zich in toenemende mate handhavingsproblemen voordoen 
bij het ‘oneigenlijk gebruik’ van voor agrarische doeleinden 
bestemde gronden; 

 
Conclusie 
 

 

Draagt het college op 
 
een integrale visie te ontwikkelen, gekoppeld aan een plan 
van aanpak voor het landelijk gebied, waarbij behoud en 
herstel van landschap en natuur nadrukkelijk worden 
gekoppeld aan door veehouders en 
natuurbeschermingsorganisaties gezamenlijk gedragen 
vormen van agrarisch gebruik en beheer 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Naam en ondertekening Gemeentebelangen BES 
Frits David Zeiler   

 
 

 
 
 
 
 



 
MOTIE 2 

 
 
REGISTRATIENUMMER 
 

Agendapunt: 7 vaststellen bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Zuid  
 

Onderwerp Notwegen en landpaden 
 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen, in vergadering bijeen op 2 
juli 2013 
 

Inhoud 
 

. 
 

Overwegende dat 
 
- er in het landelijk gebied vele wegen en paden voorkomen, 

die in gebruik zijn voor het bereiken van percelen die niet 
grenzen aan de openbare weg; 

- de passage van deze wegen en paden berust op 
gewoonterecht, dan wel op afspraken die zijn gemaakt in 
een andere bestuurlijke context dan de gemeentelijke, 
zoals de voormalige polderbesturen; 

- veel van deze wegen en paden wel zijn opgenomen op de 
tot enkele decennia geleden bijgehouden gemeentelijk 
wegenleggers; 

- de eigendom van deze wegen en paden soms onduidelijk 
is, daar deze collectief, individueel of openbaar kan zijn; 

- in het recente verleden door procedures het recht van 
passage moest worden afgedwongen (Egmondervaart, 
Bergerbos); 

- er wensen leven, om ook ander passages weer open te 
stellen (‘Kleine Voert’); 

- de plankaarten een zeer wisselend beeld vertonen waar 
het de (verkeers)bestemming van de betreffende wegen en 
paden betreft; 

 
Conclusie 
 

 

Verzoekt het college 
 
een onderzoek te doen instellen naar de aard en status 
van de wegen en paden in het landelijk gebied, de daarop 
rustende erfdienstbaarheden (recht van overpad c.q. 
passage), de relatie met de wegenlegger en de 
eigendomssituatie, en daarvan rapport uit te brengen aan 
de gemeenteraad. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Naam en ondertekening Gemeentebelangen BES 
Frits David Zeiler 
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