
 

 

 

 

UITWERKING BIJEENKOMST KLOOSTERHOF BERGEN 12 MAART 2013 

Doelstelling 

serieus onderzoeken of woongroepen een plek (sociale huurwoning) kunnen krijgen in de Kloosterhof  

Aanwezigen 

Janna Arjaans, Arthur van Leeuwen, Obe Bootsma, Will Verhoef, Ronald Provoost, Berthe Stevenha-

gen, Nel den Ouden, Mariëtte de Wit, Lucas Delfgaauw, Michiel van Hoof, Suzanne Witteman , Wim 

van Veen 

Op 12 maart heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Zonnewijzer, de Heerlijkheid, AM en de Sint 

Joseph Stichting/Zusters Ursulinen van Bergen. De gemeente was ook bij dit overleg aanwezig. De uit-

komst van de bespreking was dat de partijen hebben aangegeven dat er de intentie is om samen te 

gaan werken zodat de woongroepen  primair een plek kunnen krijgen in het Kloosterhof en secundair 

op het landgoed Merici. Hieronder een verslag van de bijeenkomst met daarin geïntegreerd enkele be-

langrijke stukken zoals aangeleverd door de verschillende partijen en een voorzet voor een intentiebrief 

voor de samenwerking. 

 

1. Informatie Woongroepen 

In onderstaande tabel is de informatie van de woongroepen weergegeven. 

Leeftijdsopbouw Zonnewijzer Heerlijkheid Totaal Opmerkingen

<55 1

55-60 2

60-65 2 2

65-66 12 6 leeftijden heerlijkheid zijn 

67-68 3 2 degenen met interesse

69-70 5 1 sociale huur

71-72 3

73-74 2

75-76 2 1

77-78 4

80 2

>90 2

Niet aangegeven 14

40 20 60

Zonnewijzer Heerlijkheid Totaal

Zorgbehoefte

ZZP2 1

Zonnewijzer Heerlijkheid Totaal

Gezinsituatie/huishoudens

Alleenstaand 12

Echtparen 8

Zonnewijzer Heerlijkheid Totaal

Demografie

Mannen 10

Vrouwen 30

Zonnewijzer Heerlijkheid Totaal

Woningtype

Sociale huur 22 6 28

Vrije sector huur 5 5 10 (heerlijkheid  voorkeur

Vrije sector koop 3 4 7 voor vrije sector koop/huur 

Geen directe plannen 5 hangt van concrete planenn af)

Zonnewijzer Heerlijkheid Totaal

koopgarant 6

Interesse meefinancieren ruimtes 9  
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Veel van de geïnteresseerden van de Zonnewijzer komen uit regio Bergen en Bergen zelf en van de 

Heerlijkheid komt het merendeel eveneens uit Bergen. Deze personen staan wel ingeschreven als wo-

ningzoekend in de gemeente Bergen. Buiten bovengenoemde informatie hebben de verschillende groe-

pen nog het volgende aangegeven. 

 

Heerlijkheid 

 Enthousiast over de plannen 

 Behoefte aan prijzen van vrije sector huur en koop  

 Zijn benieuwd wanneer ingeschreven kan worden voor vrije sector koop woningen en huur woningen 

 Zijn benieuwd naar de voorlopige ontwerpen van de nieuwbouwwoningen  

 Minder interesse in 1 kamer appartementen 

 Nog geen overleg gehad met alle leden, zij vergaderen op 6 april 

 

Zonnewijzer 

 Enthousiast over de plannen 

 Zijn veel praktische vragen  

 Zijn benieuwd wanneer ingeschreven kan worden voor vrije sector koop woningen en huur woningen 

 Verwachten dat het aantal leden zal gaan groeien de komende periode 

 Moeten wennen aan gegeven van “gestippeld” wonen en geleidelijke instroom 

 Gebruik gemeenschappelijke voorzieningen  

 Minder interesse in 1 kamer appartementen 

 Een aantal leden verdient (net) teveel om in aanmerking te komen voor sociale huur  

 

Beiden 

 Willen een lijst gaan aanleggen van mensen die interesse hebben in vrije sector huurwoningen. Dit 

kan ook toegevoegde waarde hebben voor een belegger. Michiel geeft aan dat dit prima is, maar het 

aan de belegger is om te kijken wat hij daarmee doet.  

 Voor de realisatie van de droom is het van eminent belang dat de woongroepenleden toegang heb-

ben tot alle woonmogelijkheden (ook vrije sector huur en vrije sector koop.   

 

 

2. Informatie gemeente 

De gemeente heeft de volgende informatie verstrekt: 

 Beschut Wonen en Wonen met Zorgteam gaat waarschijnli jk samengevoegd worden, dit moet regio-

naal nog worden afgestemd 

 Voor de initiële toewijzing voor de sociale huurders geldt dat zij ingeschreven moeten staan bij het 

SVNK waar de woningen ook worden aangeboden en moeten voldoen aan de inkomenseisen voor 

sociale huurwoningen (Europese regelgeving). De in aanmerkingen komende personen staan op 

een ledenlijst van de woongroepen die op korte termijn sluit. Leidend voor inschrijvingsduur is in-

schrijving bij SVNK. De einddatum moeten we gezamenlijk bepalen. Voorstel is bij het in procedure 

gaan van het bestemmingsplan. Het woongroep lid met de langste inschrijvingsduur bij SVNK staat 

boven aan. 

 Als er na vulling door de woongroepleden nog appartementen over zijn en vrijkomen in de Klooster-

hof, kan de toewijzing gebeuren op basis van zorgindicatie (Beschut Wonen en Wonen met Zorg-

team) 
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 Het bestemmingsplan wordt één op hoofdlijnen waarin voldoende ruimte zit om mogelijkheden die 

uit de businesscase ontwikkeling naar voren komen t.w. ruimte bestemming en functies voor be-

staande gemeenschappelijke ruimten invulling te geven (maatschappelijke functies alsook commer-

ciele functies).  

 

3. Informatie Sint Joseph Stichting/Zusters Ursulinen van Bergen 

De Sint Joseph Stichting/Zusters Ursulinen van Bergen heeft de volgende informatie verschaft: 

 Foto’s en plattegronden 

 Het aantal woningen met zorg indien mogelijk 12  

 Voor het in stand houden van gezamenlijke ruimten moeten financiers gevonden worden 

 Het aantal woningen kan uitgebreid worden van 46 naar 53, in het geval dat nu nog gezamenlijke 

ruimten straks niet afgenomen worden.  

 

4. Informatie AM 

 

Overwegingen 

Het gesprek van 14 februari 2013 heeft veel inzichten opgeleverd, kansen en mogelijkheden zijn ve r-

kend. Er was een duidelijk respect voor elkaars belangen, ideeën en wensen. Dit zou een fundament 

voor samenwerking kunnen zijn. Een samenwerking waar iedere partij verantwoordelijkheden heeft en 

zich flexibel en constructief opstelt.  

 

Het einddoel is een buurtje te realiseren en het lijkt dat die eerste droom werkelijkheid kan worden: 

 

“Merici wordt een landgoed waar je comfortabel kunt worden. Waar verschillende mensen samen wo-

nen in een buurtje. Op Landgoed Merici Bergen is straks volop ruimte voor samendoen en samen leven 

als mensen dat willen. De pluk- en kruidentuin onderhouden, een leesclub, eten in een restaurant, een 

B&B, een hobbyruimte. Maar ook zorgen voor elkaar, zorg aan huis. Elkaar in de gaten houden als dat 

nodig is. De waarden van zorgen voor een ander staan bij de huidige bewoners van het landgoed hoog 

in het vaandel, en als het aan ons ligt blijft dit in de toekomst ook zo. De waarden die bij groepswonen 

horen (samen leven, zorg delen, etcetera) passen hier perfect bij. Niet in één gebouw, wel op meerdere 

plekken. Iedereen is bewoner. Vanuit dat principe groeit een nieuw collectief.” 

 

In het overleg bespreken we het ontwerp besluit dat AM heeft opgesteld voor dit overleg. Daarin staat 

een aantal principes en randvoorwaarden en procesafspraken en kernissues beschreven. 

 

Kern issues 

Om het ontwerp besluit te kunnen formuleren is het daadwerkelijk begrijpen van het Kloosterhof als ge-

bouw noodzakelijk. Niet alleen zoals het nu is, maar zoals het kan worden en welke keuzes kunnen en 

ook zullen worden gemaakt die van invloed zijn op de programmatische mix aan het einde van het 

transformatieproces. De Kloosterhof is een gewoon appartementencomplex, met nu 46 zelfstandige 

woningen, technische en algemene ruimten.  

 

In het kader van het scheiden van wonen en zorg kunnen deze woningen nu aan de zusters verhuurd 

worden voor een huur onder de liberalisatiegrens en redelijke servicekosten. Met in acht name van het 

besluit van het college lijkt het goed om deze zakelijke relatie (huurovereenkomsten) te gaan organise-

ren. Dit om volstrekt helder te hebben dat de huidige bewoners (de zusters) tot de doelgroep behoren 
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en helder te hebben wat de volgorde van de toewijzingslijst is. De woongroepen kunnen na de zusters, 

tot een nader te bepalen datum en voorwaarden, hun leden achterplaatsen. Overigens instroom van 

woongroepleden nadat zicht is op afronden bestemmingsplanprocedure en verkoop van de nieuw-

bouwwoningen. 

 

 

Naast de 46 zelfstandige woningen kent de Kloosterhof nu ruimten die specifiek zijn voor de congrega-

tie. De kapel,  is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn er ruimten zoals de grote zaal en de keuken 

die onderdeel zijn van de zuster gemeenschap en het wonen in het huidige Kloosterhof. Zowel de con-

gregatieruimten als bewonersfaciliteiten kunnen omgebouwd worden tot woningen. Het gebouw kent 

deze flexibiliteit. Of en wanneer zo’n ombouw plaatsvindt heeft te maken met de financiers van deze 

ruimten. Nu zijn dit de zusters voor het gehele gebouw. Misschien op termijn voor een deel via de 

nieuwe bewoners van het gebouw en/of het landgoed. Schematisch ziet er dit zo uit: 

 

Nu 
Bestemmingsplan 

Procedure
Start 

Transformatie 
Einde 

Transformatie

wonen

Congregatie
faciliteiten

zorgfaciliteiten

zusterfaciliteiten

wonen

Congregatie
faciliteiten

zorgfaciliteiten

zusterfaciliteiten

wonen

Afbouw
congregatie

zorgfaciliteiten

wonen of
Merici-faciliteiten

wonen

ombouw 
naar wonen

zorgfaciliteiten

Wonen of
Merici-faciliteiten  

 

We voorzien 4 stappen in het proces. Het in werkingtreden en onherroepelijk worden van het bestem-

mingsplan zijn bepalend voor het kunnen verkopen van de vrije sector woningen en daarmee de real i-

satie van sociale en de vrijesectorhuur woningbouw. Voordat de eerste woning bij start van de 

transformatie vrijkomt hopen we deze planologische mijlpaal bereikt te hebben. Omdat dit moment 

steeds dichterbij komt is snelheid geboden. Tot die mijlpaal is de congregatie vrij in haar handelen en 

toewijzing van bewoners. Dit wil overigens niet zeggen dat dit geen woongroep leden kunnen zijn. Im-

mers met dit ontwerpbesluit werken we aan een basis voor samenwerking. 

 

Op een zeker moment ergens gedurende het transformatieproces ontstaat de noodzaak om keuzes te 

maken over zowel congregatie- als zusterfaciliteiten. De congregatiefaciliteiten zijn des congregatie. De 

zusterfaciliteiten echter zullen steeds zwaarder en minder noodzakelijk zijn om primair als kostendrager 

de congregatie te hebben. Dit betekent dat op een zeker moment, bijvoorbeeld bij  het in werking treden 

van het bestemmingsplan helder moet zijn of de woongroepen in samenwerking met de financieel advi-

seur van de Zusters en andere partijen er in zijn geslaagd om een businessplan te hebben met de be-

nodigde financiële zekerheden om een gedeelte of het geheel overeind te houden. Deze faciliteiten 

kunnen een zakelijk karakter hebben, gerund worden door vrijwilligers of bijvoorbeeld voor dagbeste-

ding dienen. De totstandkoming van dit businessplan kan in goed overleg worden opgesteld. Voor de 

realisatie van sociale woningen is het niet bepalend, wel voor de realisatie van de droom.  
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Partijen werken onder verantwoordelijkheid van de woongroepen aan een gezamenlijk businessplan 

voor de ombouw van zusterfaciliteiten naar Merici faciliteiten gedurende de looptijd van de procedure 

van het bestemmingsplan. 

 

Voor de realisatie van de droom is het verder bepalend om te beseffen dat zolang er zusters zijn zorg-

faciliteiten met voldoende draagvlak noodzakelijk zijn. De gedeelde mening l ijkt ook te zijn dat de aan-

wezigheid van deze zorgfaciliteiten een asset is voor alle  bewoners van het landgoed. Net als mogelijk 

de Merici faciliteiten dit zou kunnen uitgroeien tot die extra kwaliteit van comfortabel en levensloopbe-

stendig wonen op landgoed Merici. Het aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en het laten vervallen 

van onderscheid tussen beschut wonen en wonen met zorgteam is daarbij uitgangspunt.  

 

Samenvattend omvat het landgoed Merici een mix van vrije sector koop- en huurwoningen, in combina-

tie met sociale huurwoningen. Een mix die aansluit bij het gemeentelijk beleid, maar ook aansluit bij de 

behoefte van de bewoners. 

 

Procesafspraken 

Als er overeenstemming is over de principes en randvoorwaarden en de gemeente Bergen dit ontwerp-

besluit meeneemt in het besluit om de bestemmingsplanprocedure op te starten kan de periode daarna 

gebruikt worden voor uitwerking. Het lijkt dan geen issue meer of er individuele woongroepleden komen 

wonen in het Kloosterhof. De vraag is dan welke initiatieven werkelijkheid worden en of er op korte ter-

mijn al quickwins zijn op bijvoorbeeld het gebied van mantelzorg.  

 

5. Vervolgstappen 

De volgende afspraken zijn er gemaakt: 

 AM neemt het voortouw in een gezamenlijke brief met daarin samenvatting van de bijeenkomsten en 

de intentie tot samenwerken om de woongroepen een plek te geven in de Kloosterhof. Deze brief is 

als bijlage meegestuurd.  

 De brief wordt (indien akkoord door alle partijen) als bijlage meegestuurd met het bestemmingsplan 

dat in procedure gaat.  

 Janna gaat vanuit de gemeente de toewijzing van woongroepleden die in aanmerking komen voor 

een sociale huurwoning in de Kloosterhof organiseren, de toewijzingsmethodiek zal tevens als bijla-

ge bij het collegeraadsadvies over de gehele planontwikkeling Kloosterlandgoed  worden gevoegd.  

 AM heeft in nauw overleg met projectleider Arthur van Leeuwen de bestemmingsplanprocedure op-

gestart. De verwachting is dat het college een besluit neemt op 8 mei en de commissie in juni. De 

woongroepen hebben aangegeven graag een bijeenkomst op het landgoed te willen houden om de 

leden met de Kloosterhof en het landgoed kennis te laten maken. Obe Bootsma, Will Verhoef en 

Suzanne Witteman organiseren dit, ergens in april. NB inmiddels is de datum bekend: 21 april.  
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6. Intentiebrief 

 

Geacht college van B&W van de gemeente Bergen,  

 

Op 14 februari en 12 maart 2013 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de woongroepen de Zonne-

wijzer, de Heerlijkheid, AM en de Sint Joseph Stichting/Zusters Ursulinen van Bergen. De gemeente 

was ook bij deze overleggen aanwezig.  

 

De doelstelling van deze bijeenkomsten was om serieus te onderzoeken of de woongroepen een plek 

kunnen krijgen in de Kloosterhof, waarbij de Kloosterhof uit sociale huurwoningen gaat bestaan. Het 

gaat om woongroepleden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.  

 

De gesprekken zijn in een zeer goede sfeer verlopen. De einddroom die alle partijen in deze gesprek-

ken uitgesproken hebben is als volgt, “Merici wordt een landgoed waar wordt gewoond met als ui t-

gangspunt zolang mogelijk vitaal blijven en omzien naar elkaar. Waar verschillende mensen samen 

wonen in een buurtje. Op Landgoed Merici Bergen is straks volop ruimte voor samendoen en samen 

leven als mensen dat willen. Voorbeelden hiervan zijn oa. gezamenlijk tuinonderhoud, een leesclub, 

eten in een restaurant, een hobbyruimte etc. Maar ook zorgen voor elkaar, zorg aan huis. Elkaar in de 

gaten houden als dat nodig is. De waarden van zorgen voor een ander stonden bij de huidige bewoners 

van het landgoed, toen zij nog jong waren, hoog in het vaandel, en als het aan ons ligt blijft dit in de 

toekomst ook zo. De waarden die bij groepswonen horen (samen leven, zorg delen, etcetera) passen 

hier perfect bij. Niet in één gebouw, wel op meerdere plekken. Iedereen is bewoner. Vanuit dat principe 

groeit een nieuw collectief.” 

 

De Kloosterhof zal binnen deze droom een belangrijke rol vervullen. Hiervoor zijn we het volgende 

overeengekomen: 

 De woningen in de Kloosterhof zijn zelfstandige woningen.  

 De lijsten van de leden van de beide woongroepen die in aanmerking komen voor een sociale huurwo-

ning, worden samengevoegd en we spreken gezamenlijk een sluitingsdatum af.  Leidend voor inschrij-

vingsduur is inschrijving bij SVNK.  

 Zodra er een appartement in de Kloosterhof beschikbaar komt (nadat alle zusters zijn gehuisvest), kun-

nen leden individueel instromen. 

 De wijze van instroom wordt verwoord door de gemeente Bergen in een besluit. In hoofdlijnen komt het 

erop neer dat de sociale huurders ingeschreven moeten staan bij het SVNK waar de woningen ook wor-

den aangeboden. De in aanmerkingen komende personen staan op een lijst . Het woongroep lid met de 

langste inschrijvingsduur staat boven aan. Zodra er een appartement in de Kloosterhof beschikbaar komt, 

kunnen woongroepleden individueel instromen. 

 Partijen zijn zich bewust van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van wonen en 

zorg en de regionale  ontwikkelingen over de intentie tot samenvoegen van de opties beschut wonen en 

wonen met een zorgteam in de Huisvestingsverordening. 

 Voor de ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt zouden kunnen worden (zoals de recreatiezaal), moeten 

op termijn kostendragers worden gezocht. Lukt dit niet, dan worden deze ook in appartementen omgezet. 

 Bij de te ontwikkelen businesscase is uitgangspunt dat het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt om 

maatschappelijke en commerciele functies die nodig zijn voor continuiteit van het realiseren de einddroom 

zoals hiervoor verwoord.  
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 Voor het welslagen van het zelforgan iserend vermogen van het geheel is het van belang om ook de mo-

gelijkheden van instromen van woongroepsleden in de vrije sectorhuur en vrije sector koop hierbij te be-

trekken. Uiteindelijk moet er worden bestuurd, gecoordineerd en uitgevoerd om die droom te 

verwerkelijken.  

 

De eindconclusie van de bespreking was dat de partijen hebben aangegeven dat er de intentie is om 

samen te gaan werken zodat de woongroepen een plek kunnen krijgen in het Kloosterhof en de geza-

menklijke droom gerealiseerd kan worden. 

 

 

 

 


