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9727 KC  GRONINGEN 
   
 
ontvangen op 27 december 2012, waarbij een omgevingsvergunning wordt aangevraagd 
voor het aanleggen van een toegangsweg naar een nog te bouwen afsluiterlocatie en het 
verleggen van een dam en een duiker ter hoogte van Egmondermeer 12 in Egmond aan de 
Hoef, kadastraal bekend gemeente Bergen sectie A nummer 2115.  
 
De omgevingsvergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteiten: 
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (artikel 2.1   
  eerste lid onder b Wabo); 
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1  
  eerste lid onder c Wabo). 
 
 
Wij overwegen ten aanzien van deze aanvraag het volgende. 
 
Besluit: 
 
Bevoegd gezag 
Gelet op de projectomschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage, is het college van burgemeester en 
wethouders het bevoegd gezag om op de aanvraag om omgevingsvergunning te beslissen. 
 
Ontvankelijke aanvraag 
De aanvraag is op volledigheid getoetst aan de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) 
en wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van het project op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is 
dan ook volledig en in behandeling genomen. 
 
Situatie/strijd met bestemmingsplan 
Het project is gelegen in het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid’. De 
gronden waar de toegangsweg gerealiseerd wordt en de dam en duiker worden verlegd 
hebben de bestemming ‘Agrarisch-Landschapsbehoud’. Deze gronden zijn bestemd voor 
onder andere grondgebonden veehouderij, huisvesting van seizoensarbeiders, het behoud 
en herstel van de in het plangebied voorkomende landschappelijke, cultuurhistorische en 
ecologische waarden.  
Het is niet toegestaan deze agrarische gronden onder andere, anders te gebruiken dan ten 
behoeve van een grondgebonden veehouderij of in strijd met het behoud en herstel van de in 
het plangebied voorkomende landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. 
De aanvraag ten aanzien van het aanleggen van de toegangsweg en het verleggen van een 
dam en een duiker zijn daarom in strijd met het bestemmingsplan.    
 
 
 



 
 
Afwijken van bestemmingsplan 
Op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wabo dient bij aanvragen omgevingsvergunning die 
in strijd zijn met het bestemmingsplan deze aanvraag mede te worden aangemerkt als een 
aanvraag om vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van 
de Wabo. 
Het onderhavige plan valt buiten de criteria van artikel 4 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht en daarmee buiten onze bevoegdheid om op grond van  
artikel 2.12, eerste lid sub a onder 2 van de Wabo van het bestemmingsplan af te wijken. De 
omgevingsvergunning is uitsluitend mogelijk via een afwijking van het bestemmingsplan op 
grond van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wabo (uitgebreide procedure). 
Medewerking is mogelijk indien dit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 
motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  
 
Wij hebben besloten om hieraan medewerking te verlenen. Daar liggen de volgende 
overwegingen aan ten grondslag:   
 
Nut en noodzaak 
Het onderhavige project is onderdeel van het project Gasopslag Bergermeer. Dit is een 
project van nationaal belang in verband met de energieleveringszekerheid. De 
aangevraagde toegangsweg is ten behoeve van de bereikbaarheid van de nog te bouwen 
afsluiterlocatie. De weg is noodzakelijk in verband met de het beheer en onderhoud, maar 
ook met in het kader van een eventuele calamiteit. Doordat de weg wordt aangelegd op de 
meest gunstige locatie zal ook een dam en duiker moeten worden verplaatst. 
Met de gekozen locatie kan de toegangsweg ook als landbouwontsluitingsweg fungeren. In 
de praktijk zal de toegangsweg ook het meest daarvoor gebruikt worden.      
 
Goede ruimtelijke ordening 
De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, welke als bijlage is opgenomen. 
Hieruit blijkt dat vanuit stedenbouwkundig oogpunt er geen bezwaren bestaan tegen de 
aanvraag. Tevens blijkt dat er geen archeologisch of cultuurhistorische waarden worden 
aangetast. De aanleg van de toegangsweg (buiten de broedperiode van vogels, dus voor 1 
maart of na 15 juli) veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet of met overige 
vormen van gebiedsbescherming. Door de toename van het verhard oppervlak worden de 
openheid en doorzichten niet aangetast.  
 
Provinciale verordening 
Het project is in strijd is met de Provinciale Verordening, omdat ingevolge artikel 25 eerste lid 
onder b geen nieuwe infrastructuur in weidevogelgebied mag worden gerealiseerd. 
De provincie Noord-Holland heeft ontheffing verleend met als voorwaarde dat er 1.320 m² 
aan weidevogelgebied wordt gecompenseerd. 
 
Welstand 
Het plan is niet voorgelegd aan de welstandscommissie, omdat het geen activiteit betreft als 
bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Besluit omgevingsrecht. 
  
Kostenverhaal 
De aanvrager draagt de kosten voor het realiseren van het project. De financiering van  
toegangsweg naar de afsluiterlocatie en de verplaatsing van bestaande dam en duiker zijn 
volledig voor de rekening van de aanvrager. De gemeente Bergen zal geen investeringen 
doen.  
In artikel 6.12 lid 1 Bro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor 
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen. Wat onder een bouwplan moet worden verstaan is opgenomen in artikel 6.2.1 



 
 
Bro. De aanleg van een toegangsweg wordt niet aangemerkt als een bouwplan zoals 
bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Er zal dan ook geen exploitatieplan moeten worden 
opgesteld.  
 
Overigens is met de ontwikkelaar een planschadeovereenkomst afgesloten om een 
eventuele claim op planschade af te wentelen.  
 
Procedureel 
 
Voorontwerp omgevingsvergunning  
Vooroverleg 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is op de voorbereiding van een 
omgevingsvergunning, die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 
3 Wabo, het vooroverleg als geregeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening van 
toepassing. Dit betekent dat het plan wordt voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving en 
Transport, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.  
 
Zowel de provincie als de Inspectie Leefomgeving en Transport en Hoogheemraadschap 
hebben geen opmerkingen over het plan, die zodanig waren die aanpassing van het plan tot 
gevolg hadden.  
 
Inspraak 
Op grond van de ‘Inspraakverordening gemeente Bergen 2006’ heeft het voorontwerp van 
de deze beschikking vanaf 5 juni gedurende een periode van 4 weken ter inzage gelegen en 
is een ieder in de gelegenheid gesteld om een reactie naar voren te brengen.  
 
Er zijn geen inspraakreactie ingediend 
 
Ontwerp omgevingsvergunning  
Algemeen 
Voor deze aanvraag om omgevingsvergunning is grond van artikel 3.10 van de Wabo de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Het besluit om de 
omgevingsvergunning te verlenen is ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht en artikel 3.12 van de Wabo voorbereid. Dit houdt in dat het ontwerp besluit 
wordt gepubliceerd in de gemeentekrant en op de gemeentelijke website. Het ontwerp 
besluit wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
Tot slot wordt de ontwerp omgevingsvergunning op grond van artikel 3.12 lid 4 Wabo juncto 
artikel 6.12 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht toegestuurd aan de Inspectie Leefomgeving 
en Transport en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.  
 
Zienswijzen  
Tevens zijn de aanvraag en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter 
inzage gelegd. De aanvraag, het ontwerp besluit en de bijbehorende stukken hebben 
daarom vanaf d.d. 11 september 2013 gedurende een periode van zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen bij de balie publiekszaken.  
 



 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27 Wabo in samenhang met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht is 
bepaald dat, indien het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen in 
afwijking van het geldende bestemmingsplan, de gemeenteraad hiervoor vooraf een 
zogenaamde verklaring van geen bedenkingen dient af te geven. In artikel 6.5 lid 3 van het 
Besluit omgevingsrecht is opgenomen dat de raad categorieën van gevallen kan aanwijzen 
waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.  
De gemeenteraad heeft op 12 mei 2011 en 11 oktober 2011 categorieën van gevallen 
vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig is 
(artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 van het Bor). Onderhavig project valt niet binnen de 
bovengenoemde categorieën van gevallen omdat de aanvraag in het buitengebied 
plaatsvindt. Om deze reden is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de 
gemeenteraad. Gelet hierop is het besluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft 
op 11 januari 2014 besloten om de verklaring van geen bedenkingen af te geven.  
 
Conclusie 
Gelet op het vorenstaande zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren en 
zijn wij van mening dat de gevraagde afwijking van het bestemmingsplan voor deze activiteit 
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 
 
Gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 
Besluiten wij: 
 
de omgevingsvergunning te verlenen onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en 
bijlagen deel uit maken van de vergunning voor de volgende activiteiten: 
 
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 
 
Beroep 
Binnen zes weken na de datum van ter inzage legging van dit besluit, kunnen diegenen die 
tijdens de voorbereidingsprocedure een zienswijze hebben ingediend – of redelijkerwijze niet 
kunnen worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend – een beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Alkmaar. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.  
Een gemotiveerd beroep kunt u richten aan: 
 
Rechtbank Alkmaar, 
Sector Bestuur, 
Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar. 
 
Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. 
Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 1800 
BG Alkmaar.  



 
 
 
Inwerkingtreding besluit 
Tot uitvoering van het project mag pas worden overgegaan als het besluit in werking is 
getreden (artikel 6.1 Wabo). Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na ter inzage legging van de 
omgevingsvergunning). 
Wanneer gedurende de bovengenoemde beroepstermijn bij de voorzieningenrechter een 
verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt een besluit niet in werking voordat de 
rechter op dat verzoek heeft beslist. 
 
Bergen, 30 januari 2014 

 
College van Bergen 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester  
 
 
Overige bijgevoegde documenten 
De volgende gewaarmerkte stukken maken deel uit van het ontwerp besluit: 

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning 
- Tekening 
- Ruimtelijke onderbouwing 
- Compensatieovereenkomst 
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