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1. Inleiding 

 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kogendijk 93-95’ heeft conform de inspraakverordening 
vanaf 11 december 2014 gedurende 4 weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Het 
voorontwerpbestemmingsplan was eveneens raadpleegbaar via internet (www.bergen-nh.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl). In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een 
inspraakreactie in te dienen. Er zijn géén reacties ingediend door burgers, belanghebbenden 
en/of stichtingen/verenigingen. 
 
Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening aan de overlegpartners gezonden. In dit kader zijn 4 vooroverlegreacties 
binnengekomen. De reacties zijn integraal opgenomen in een afzonderlijke bijlage. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de reacties uit het vooroverleg en er is 
een reactie door het gemeentebestuur gegeven. Tevens wordt aangegeven of de reactie 
heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
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2. Vooroverlegreacties 

 
In het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
is het voorontwerpbestemmingsplan aan de overlegpartners toegezonden.  
Van de onderstaande instanties is een reactie ontvangen: 
 
 Naam Datum ontvangst 

1. PWN 11 december 2014 

2. Provincie Noord-Holland 15 december 2014 

3. Rijkswaterstaat 12 januari 2015 

4. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 21 januari 2015 

 
De ontvangen overlegreacties zijn hieronder samengevat en beantwoord (cursief). 
 

1. PWN 
PWN heeft hierover geen mening. 
 
Beantwoording 
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

2. Provincie Noord-Holland 
Het voorontwerp geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het is besproken 
binnen het Ruimte voor Ruimte expert-team. Er kan worden ingestemd met het plan. 
 
Beantwoording 
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

3. Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat heeft kennisgenomen van het bestemmingsplan en ziet in dit plan geen 
aanleiding voor een inhoudelijke reactie. Rijkswaterstaat blijft graag op de hoogte van 
ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Bergen die voor Rijkswaterstaat van belang zijn. 
 
Beantwoording 
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Uiteraard zullen ruimtelijke 
ontwikkelingen die voor Rijkswaterstaat van belang zijn kenbaar worden gemaakt. 
 

4. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Ten aanzien van de regels, toelichting en de verbeelding ziet het hoogheemraadschap geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
Voor alle werkzaamheden in en nabij watergangen, alsmede het aanbrengen van 
(hemelwater)lozingspunten, moet een watervergunning aangevraagd worden. 
Omdat er in de nabijheid van dit perceel waterhuishoudkundige objecten aanwezig zijn en 
omdat er waarschijnlijk sprake zal zijn van verhardingstoename, wordt het 
hoogheemraadschap wel graag betrokken bij de nadere uitwerking van dit plan om onder 
andere te toetsen of er watercompensatie zal moeten plaatsvinden. 
 
Beantwoording 
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Er zal voor deze ontwikkeling een watervergunning worden aangevraagd. Aanvrager zal dit 
separaat aan het bestemmingsplan indienen. Op voorhand worden op het punt van de 
waterhuishouding geen problemen verwacht (is technisch op te lossen). 
Wat betreft watercompensatie merken wij op dat dit niet aan de orde is. Er zal immers sprake 
zijn van een afname van de verharding/bebouwing. Aanvrager heeft dit separaat met het 
hoogheemraadschap kortgesloten. 
De verdere waterhuishoudkundige aspecten zullen samen met het hoogheemraadschap 
worden uitgewerkt. 
 
Conclusie 
De ingediende vooroverlegreacties leiden niet tot wijzigingen of aanpassingen van het 
bestemmingsplan. 
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