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Onderwerp: Wijziging herinrichtingsplan Parnassiapark 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  In afwijking op het in 2007 door de raad vastgestelde Herinrichtingsplan 

Parnassiapark de dierenweide in het Parnassiapark niet te verplaatsen, maar op de 
huidige locatie te behouden. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Tijdens de ARC van 5 sept. 2013 hebben vertegenwoordigers van alle raadsfracties ons college  
verzocht een voorstel aan uw raad voor te leggen tot wijziging van het op 18 december  2007 door 
uw raad vastgestelde Herinrichtingsplan Parnassiapark. De wijziging betreft de locatie van de 
dierenweide. 
 
Locatie dierenweide 
In het herinrichtingsplan uit 2007 is verplaatsing van de dierenweide opgenomen naar het 
noordelijk deel van het park. Hierdoor wordt het mogelijk de zichtas door het park te herstellen en 
vrij te maken van obstakels. 
 
Verplaatsing van de dierenweide naar de noordzijde van het park stuitte op verzet van 
omwonenden die vreesden voor geluids- en geuroverlast. Met de klankbordgroep is vervolgens 
gezocht naar alternatieven. Hierbij kwam verplaatsing van de dierenweide naar de westzijde van 
het park als haalbare optie naar voren. Ook deze locatie stuitte op weerstand bij omwonenden. 
Inmiddels was de Dorpsraad een lobby gestart om de dierenweide op de locatie zelf te behouden. 
De dorpsraad heeft een enquête uitgeschreven. De meerderheid van de geënquêteerden geeft 
aan liever geen verplaatsing van de dierenweide te zien. 
 
Consequenties 
Wanneer de dierenweide op de huidige locatie blijft gesitueerd, kan de zichtas in het park niet 
geheel worden hersteld. Overige herinrichtingswerkzaamheden kunnen wel doorgang vinden. 
 
Afgelopen winter is gestart met de werkzaamheden die deel uitmaken van de tweede fase van het 
herstelproject. De eerste fase is in 2011 afgerond. Omdat er nog geen maatschappelijk draagvlak 
bestond voor verplaatsing van de dierenweide zijn de werkzaamheden die hiermee samenhangen 
nog niet gestart.  
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Wanneer de dierenweide op de huidige locatie blijft bestaan dient de bestekstekening te worden 
aangepast. Daarna kan het renovatieproject een doorstart krijgen, zodat het deze winter wordt 
afgerond. De werkzaamheden kunnen geheel binnen het hiervoor gereserveerde budget worden 
uitgevoerd. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Er vindt een aanpassing plaats van het Herinrichtingsplan Parnassiapark, conform de wens van de 
Dorpsraad Bergen aan Zee. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
De Commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK) heeft advies uitgebracht aan ons college 
over de voortgang van het Herinrichtingsplan Parnassiapark. In dit advies verzoekt de CCK het 
herinrichtingsplan uit te voeren zoals dat in 2007 is vastgesteld. Maart 2013 heeft overleg 
plaatsgevonden tussen de Dorpsraad en de CCK. Beide partijen zijn niet nader tot elkaar 
gekomen. Na het overleg adviseert de CCK  nog steeds: “de zichtas als oorspronkelijk te 
herstellen en het reeds door de raad goedgekeurde plan onverkort uit te voeren”.  
 
Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: het Parnassiapark een lokale groenvoorziening is. 

 
Burgerparticipatie: Er wordt gehoor gegeven aan de wensen van de Dorpsraad Bergen aan Zee. 
 
Externe communicatie : De klankbordgroep Parnassiapark wordt geïnformeerd . 
 
Extern overleg gevoerd met : Dorpsraad Bergen aan Zee 
 
 
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 renovatieproject wordt deze winter afgerond. Uw raad wordt hierover geïnformeerd via de 
nieuwsbrief. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
De kosten voor herinrichting Parnassia zijn opgenomen in de begroting 2013. 
 
Wanneer de dierenweide op de huidige locatie in stand bijft, vallen de kosten voor uitvoering van 
de herinrichtingswerkzaamheden lager uit. De omvang van dit bedrag wordt duidelijk na 
aanpassing van het plan. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Neen. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige: 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Een verzoek tot het voorleggen van dit besluit is uitgesproken op de ARC van 5 september 2013. 
 
 
Bijlagen:  

a. Kaartje met locatie dierenweide in het Parnassiapark 
b. Brief CCK, 19 februari 2013 
c. Brief dorpsraad Bergen aan Zee 22 febr. 2013 

 
 
 
 
Bergen, 17 september 2013 

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