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Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Groeneweg 28a, Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Vaststellen bestemmingsplan ‘Groeneweg 28a, Bergen’ met imrocode 

NL.IMRO.0373.BPG09007groenwg28a-B001, inclusief de ‘Nota van 
beantwoording zienswijzen’ (met de daarin opgenomen voorgestelde 
aanpassingen) op basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

− Het beeldkwaliteitsplan d.d. 9 september 2014 vast te stellen en toe te 
voegen aan de Welstandsnota Bergen (2004). 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het voorstel behelst de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Groeneweg 28a, Bergen’ 
inclusief de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. Ook dient het beeldkwaliteitsplan te 
worden vastgesteld en te worden toegevoegd aan de Welstandsnota Bergen. 
 
Aanleiding 
De eigenaar van het perceel Groeneweg 28a in Bergen wil de manege sluiten en slopen en 
in de plaats daarvan 6 woningen plus bijgebouwen realiseren. Een en ander conform de 
provinciale Ruimte voor Ruimte regeling.  
Het is de bedoeling om alle bebouwing, inclusief bedrijfswoning, te slopen. De 6 terug te 
bouwen woningen worden volgens het boerenerfprincipe gerealiseerd. 
 
Genoemde ontwikkeling past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. 
Medewerking is mogelijk door een nieuw bestemmingsplan te vervaardigen. Onderhavig 
bestemmingsplan zal het plan juridisch-planologisch mogelijk maken. Bijgaand treft u het 
bestemmingsplan aan. In de toelichting van het bestemmingsplan staat uitgebreid 
beschreven waarom medewerking tot de mogelijkheden behoort. Hieronder vindt u kort en 
bondig de overwegingen. 
 
Overwegingen 
Wij zijn van mening dat het verzoek voldoet aan de Ruimte voor Ruimte regeling van de 
provincie. De bestaande bebouwing kan immers als storend worden ervaren. Enerzijds 
vanwege de prominente ligging in het open gebied en de aanwezigheid van de grote schuren 
(met name de rijhal), anderzijds door de storende functie (manege). Na uitvoerig overleg met 
de provincie heeft zij uiteindelijk aangegeven dat het bouwplan voldoet aan de Ruimte voor 
Ruimte regeling. 
 
Het aantal vierkante meter bebouwing zal flink worden teruggebracht. In de huidige situatie 
staat er 2415m2 aan gebouwen. In de nieuwe situatie komt er 43% terug. Dit is een 
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aanzienlijke verbetering. Er komt hierdoor minder steen in het buitengebied en dat is conform 
gemeentelijk beleid. 
 
Bovendien komt veel storende bebouwing en functies, die buiten het bouwvlak zijn gelegen, 
te vervallen. Zo komen de paardenbakken, paardenrenbaan, trailers, etc. in het nieuwe plan 
niet meer terug. 
In de nieuwe situatie komt om het bouwperceel een groensingel en daaromheen weer een 
watervoorziening (slootje). De overige gronden worden teruggegeven aan het landschap. 
 
De ruimtelijke situatie zal verbeteren. Er komt minder bebouwing terug, het wordt 
landschappelijk ingepast, een storende functie zal verdwijnen en er komt aanzienlijk minder 
verkeer. Daarbij nog opgemerkt dat de woningen zo zijn vormgegeven dat zij tezamen een 
agrarisch erf nabootsen. Zo wordt er een traditionele stolp gebouwd aan de voorzijde van het 
perceel en worden de overige woningen vormgegeven als agrarische bedrijfsgebouwen 
(schuur, hooiberg). 
 
Het parkeren zal op eigen erf geschieden en voor het bezoekersparkeren worden op het 
middenterrein natuurvriendelijke parkeerplaatsen gerealiseerd. 
 
Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt gezien worden 6 woningen gebouwd in het dure segment 
(5 worden er toegevoegd aangezien er al 1 bedrijfswoning aanwezig is).  
Er is nadrukkelijk gekozen om geen sociaal component toe te voegen. Wanneer dit wel wordt 
gedaan, gaat dat ten koste van de ruimtelijke kwaliteit en zal het financieel niet haalbaar zijn. 
 
Inspraak en vooroverleg 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft conform de inspraakverordening vanaf 13 maart 
2014 gedurende 4 weken ter inzage gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid 
gesteld een inspraakreactie in te dienen. Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in het 
kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aan de overlegpartners gezonden. 
Gedurende deze periode zijn er diverse reacties ingediend van zowel burgers als van 
overlegpartners. 
 
De ingediende reacties zijn van repliek voorzien in de ‘Nota van beantwoording inspraak en 
vooroverleg’. Bijgaand treft u die aan. Voor een uitgebreide beschouwing van de inspraak en 
het vooroverleg wordt gemakshalve verwezen naar deze nota. 
Mocht u nog geïnteresseerd zijn in de inspraakreacties dan zijn deze in te zien bij de griffie. 
 
Als gevolg van de inspraak en het vooroverleg worden hieronder de wijzigingen aangegeven 
die zijn doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan: 
 

- De oostelijke gronden hebben de natuurbestemming gekregen in plaats van de 
bestemming ‘Agrarisch - Natuurontwikkeling’, met dien verstande dat er geen 
opgaande beplanting wordt toegestaan. 

- Ook is het beeldkwaliteitsplan iets aangepast. In het plan is aangegeven dat de 
parkeerplaatsen een informeel karakter dienen te krijgen, dat wil zeggen met 
bijvoorbeeld een grasdek of met grasbetontegels. 

- Het kaartje op bladzijde 7 van het beeldkwaliteitsplan is aangepast (juiste locatie 
wordt aangeduid). 

- Het taxatierapport is iets aangepast (niet vergunde bouwwerken zijn verwijderd en de 
omzetting van de oostelijke gronden van agrarisch naar natuur is meegenomen); 
daarmee is tevens de spreadsheet van de Ruimte voor Ruimte regeling veranderd. 
De wijzigingen hebben niet geleid tot een andere conclusie. 
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Ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het kader van artikel 3.8 Wro vanaf 9 oktober 2014 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid ge-
steld een zienswijze in te dienen. 
Ook is de kennisgeving elektronisch toegezonden aan de overlegpartners. Ook zij zijn in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen gedurende de hiervoor genoemde termijn. 
 
Gedurende de terinzagelegging zijn er 5 zienswijzen ingediend. 1 zienswijze is later 
aangevuld. Het hoogheemraadschap heeft een zienswijze ingediend, evenals 2 stichtingen. 
Daarnaast hebben 2 omwonenden hun zienswijze kenbaar gemaakt. 
 
De zienswijzen zijn kort samengevat en van antwoord voorzien in de ‘Nota van 
beantwoording zienswijzen’. Bijgaand treft u deze nota aan evenals de ingediende 
zienswijzen. 
 
Kort gezegd komt de nota hier op neer (hoofdlijnen): 
 
Er worden teveel woningen teruggebouwd 
Reactie college: Simpel gezegd komt het er op neer dat bij minder woningen de 
bestemmingswijziging financieel niet haalbaar is en de manege in welke vorm dan ook door 
zal gaan. Gezien de storendheid is dat naar onze mening ruimtelijk minder gewenst. 
 
Er is sprake van verdichting, zichtlijnen/doorzichten verbeteren niet, de openheid wordt niet 
verbeterd. Al met al geen ruimtelijke verbetering. 
Reactie college: Er is geen sprake van verdichting. Sterker nog het bebouwd oppervlak zal 
aanzienlijk worden teruggebracht.  
Wat betreft de zichtlijnen/doorzichten merken wij op dat dit plan niet een enorme verbetering 
op dat punt zal inhouden. Het zal wel lichtelijk verbeteren, doordat de enorme rijhal komt te 
verdwijnen en ook aan de voorzijde langs de woningen zal het verbeteren. De ruimtelijke 
winst zit hem meer in het verdwijnen van een hinderlijke functie, het aanzienlijk terugbrengen 
van het aantal vierkante meter bebouwing en de verbetering van de uitstraling van het 
perceel. Daarnaast zal er nog als bijkomend voordeel extra natuur worden gerealiseerd. 
Dezelfde redenatie geldt eigenlijk voor de openheid. Wij zijn eveneens van mening dat de 
openheid iets zal verbeteren aangezien het bebouwd oppervlak sterk wordt gereduceerd. 
Dat is per definitie een verbetering voor de openheid. Zeker in de winter wanneer de bomen 
kaal zijn. Daarbij komt ook nog eens dat de openheid verbetert doordat de grote rijhal komt 
te verdwijnen en hetgeen wordt teruggebouwd een kleinschaliger karakter heeft. Met name 
de uitstraling van het perceel zal hierdoor verbeteren. 
 
Er wordt buiten het bouwvlak gebouwd 
Reactie college: Het is inderdaad juist dat buiten het vigerende bouwvlak wordt gebouwd. 
Nadrukkelijk is afgewogen of dit gewenst was. Wanneer de 6 woningen, die volgens de 
exploitatieberekening nodig zijn om in ieder geval uit de kosten te komen, binnen het 
bouwvlak zouden worden geprojecteerd zouden de woningen ons inziens te dicht op elkaar 
worden gebouwd (minder goed verkoopbaar; minder leefgenot). Gekeken is naar een 
logische indeling van het perceel. Om die reden zijn wij, mede met de provincie, tot deze 
indeling gekomen. De woningen staan op een zodanige afstand van elkaar zodat een goed 
leefmilieu ontstaat, het stedenbouwkundig lijkt op een boerenerfensemble en het perceel 
optimaal wordt ingepast in de omgeving. Het voorerf is immers nagenoeg gelijk aan de 
bestaande situatie (entree, tuin, etc.) en het achtererf (tot aan de sloot) zou een nutteloze 
strook opleveren. Op deze manier kan het plan het best worden ingepast in zijn omgeving. 
 
De oostelijke gronden zijn niet in het bestemmingsplan meegenomen 
Reactie college: De oostelijke gronden maken wel degelijk onderdeel uit van het 
ontwerpbestemmingsplan. Op de verbeelding van het bestemmingsplan, samen met de 
regels het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan, is de plangrens opgenomen en 
aangegeven op welke gronden het bestemmingsplan betrekking heeft. In de tekst van de 
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toelichting is op verschillende plaatsen duidelijk aangegeven dat ook de gronden ten oosten 
van de manege onderdeel uitmaken van het plan en de huidige agrarische bestemming zal 
worden omgezet naar Natuur. Om dit misverstand uit de wereld te helpen, zal de plangrens 
ook op kaartjes in de toelichting van het bestemmingsplan worden toegevoegd. 
 
De inbreng c.q. actuele waarde van de manege en gronden zijn te hoog gewaardeerd. Een 
taxatie bevestigt deze stelling. 
Reactie college: De waardeverklaring die ter inzage is gelegd is een samenvatting van de 
waardebepaling die is uitgevoerd. De waarde is door een beëdigd makelaar/taxateur 
bepaald. Naar aanleiding van de zienswijze is de waardeverklaring voorgelegd aan een 
tweede plaatselijk gevestigde beëdigd makelaar/taxateur. De waardeverklaring van Accolade 
wordt door hem onderschreven en bevestigd. In de bijlage vindt u deze second opinion. Op 
basis hiervan hebben wij geen reden om aan de waarde te twijfelen.  
Hierbij wordt nog opgemerkt dat de door de indiener van de zienswijze aangeleverde taxatie 
is gedaan op een andere waardegrondslag en op een ander moment. 
 
De waardeverklaring van 12 juni 2012 is anders dan de waardeverklaring van 11 september 
2014. 
Reactie college: De waardeverklaring van 12 juni 2012 is opgesplitst in een waarde van de 
bedrijfswoning en de waarde van de overige opstallen en percelen. De waardeverklaring van 
11 september 2014 heeft enkel betrekking op de overige opstallen en percelen, waarbij de 
niet vergunde onderdelen zijn verwijderd en ook de omzetting van de oostelijke gronden van 
agrarisch naar natuur is meegenomen. Er is per saldo dan ook geen sprake van een 
waardevermeerdering tussen beide waardeverklaringen. 
 
De exploitatie klopt niet. Er staan veel onderdelen in die er niet in thuis horen. Niet vergunde 
bouwwerken zijn opgenomen. 
Reactie college: De exploitatieopzet is beoordeeld door het expertteam van de provincie en 
de planeconomische afdeling van de gemeente. De financiële experts hebben het plan 
geaccordeerd. 
De niet vergunde bouwwerken zijn uit de taxatie gehaald. 
 
Handhaven niet vergunde bebouwing 
Reactie college: Gezien de nieuwe plannen is handhaven op dit moment niet aan de orde. 
Wanneer het plan doorgang vindt, zullen namelijk alle aan de manege gerelateerde 
bouwwerken worden gesloopt. Als het plan geen doorgang vindt zal een afweging gemaakt 
worden of de betreffende bouwwerken kunnen worden gelegaliseerd. Er is bewust gekozen 
om deze plannen af te wachten. 
 
Ruimte voor Ruimte is niet voor een onrendabel modern paardenpension. De regeling is 
primair bedoeld voor agrarische bedrijven 
Reactie college: De Ruimte voor Ruimte-regeling heeft tot doel om storende 
bebouwing/functies in het landelijk gebied op te ruimen en een ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering te realiseren. De regeling is niet alleen meer bedoeld voor agrarische 
opstallen. Of het bedrijf rendabel is of niet staat feitelijk los van het bestemmingsplan. Voor 
de gemeente is het van belang dat er een ruimtelijke verbetering optreedt en een storende 
functie op deze locatie verdwijnt. 
 
Het agrarisch bedrijf aan de overzijde wordt beperkt door de woningbouw 
Reactie college: In het bestemmingsplan is onderbouwd dat als gevolg van de voorgenomen 
woningbouw, het perceel Groeneweg 7 niet wordt beperkt in de bedrijfsvoering. Bij een 
eventuele uitbreiding van de agrarische activiteiten op Groeneweg 7 dient rekening te 
worden gehouden met de reeds aanwezige woonfunctie (bedrijfswoning) op het perceel 
Groeneweg 28a. Er is dus al een beperkende factor aanwezig. De voorgenomen 
ontwikkeling van 6 woningen op het perceel zorgt daarom niet voor een extra beperking.  
 
Het plan is in strijd met de Structuurvisie Landelijk Gebied 
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Reactie college: In de gemeentelijke structuurvisie is aangegeven dat ‘verpaarding’ van het 
landschap en de daarbij behorende verrommeling wordt ontmoedigd. De voorgenomen 
ontwikkeling leidt tot een sterke reductie in bebouwd oppervlak. De gronden ten oosten van 
de manege, waar nu paarden lopen, krijgen een bestemming Natuur en worden door middel 
van extensief agrarisch gebruik en ecologisch beheer meer geschikt gemaakt voor 
weidevogels. Het initiatief sluit dan ook prima aan bij het in de gemeentelijke structuurvisie 
opgenomen streefbeeld. 
 
Gevreesd wordt voor precedentwerking 
Reactie college: Niet in iedere situatie kan gebruik gemaakt worden van deze regeling. 
Alleen wanneer er sprake is van storendheid, een ruimtelijke verbetering en een beperkte 
winstmarge behoort medewerking tot de mogelijkheden. Mocht daar sprake van zijn dan is 
dat alleen maar een verbetering voor het landelijk gebied. 
Daarbij nog opgemerkt dat het hier de functie als manege een nadrukkelijke rol speelt bij de 
storendheid. 
 
De natuurbestemming laat te veel toe of brengt teveel risico’s met zich mee. Voorgesteld 
wordt enkele planregels te verwijderen/aan te passen 
Bij het opstellen van de regels voor de bestemming Natuur is aangesloten bij dezelfde 
bestemming in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. Op die manier is er 
eenduidigheid in de planregels. Toch is de regeling nog eens goed bekeken en willen wij een 
aantal aanpassingen doorvoeren. De aanpassingen zijn beschreven in de ‘Nota van 
beantwoording zienswijzen’. Voor een nadere uitleg wordt naar de nota verwezen. De 
aangedragen voorstellen worden grotendeels overgenomen. 
 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid 
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid is voor een aanzienlijk deel door de Raad van 
State vernietigd (alle agrarische percelen). Zo ook het perceel Groeneweg 28a. Om formele 
gronden is het plan vernietigd. Inhoudelijk en beleidsmatig zullen er geen aanpassingen 
worden gedaan bij de herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid. De 
uitgangspunten blijven hetzelfde. 
In de toelichting van het bestemmingsplan zal naar het voorgaande bestemmingsplan 
worden verwezen. Deze ambtelijke wijziging is terug te vinden in het raadsvoorstel. 
 
Beeldkwaliteitsplan 
Bij een Ruimte voor Ruimte plan hoort een beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan 
waarborgt de ruimtelijke uitstraling van het bouwplan. In het beeldkwaliteitsplan zijn 
welstandscriteria opgenomen waar de toekomstige bebouwing aan zal moeten voldoen. 
Het beeldkwaliteitsplan is voorgelegd aan de welstandscommissie. Dit plan dient door u te 
worden vastgesteld en wordt vervolgens toegevoegd aan de Welstandsnota Bergen, zodat 
aanvragen omgevingsvergunning worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. 
 
Vervolg 
De ingediende zienswijzen zijn aanleiding geweest om enkele kleine aanpassingen voor te 
stellen aan het bestemmingsplan. De aanpassingen zijn duidelijk omschreven in de ‘Nota 
van beantwoording zienswijzen’. Het bestemmingsplan, tezamen met het 
beeldkwaliteitsplan, wordt als vervolgstap aan uw raad voorgelegd ter vaststelling. Daarbij 
dient u eveneens de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ vast te stellen en de daarin 
opgenomen aanpassingen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Een vastgesteld bestemmingsplan. Aanvrager kan zijn plannen tot uitvoering brengen, 
hetgeen voor de gemeente een ruimtelijke verbetering zal opleveren. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
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 raadsbevoegdheid: de raad is bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De gemeente Bergen, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap, eigenaar, 
omwonenden en andere belanghebbenden. 
 
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 enkel betrekking heeft op de gemeente 

Bergen. 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
Er is een bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarbij omwonenden en andere 
belanghebbenden ruim de mogelijkheid hebben gekregen om op de plannen te reageren 
(inspraak en ontwerp). 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
De terinzageleggingen (inspraak en ontwerp) zijn vooraf gepubliceerd in de gemeentelijke 
huis-aan-huis-bladen en het ontwerpbestemmingsplan is eveneens gepubliceerd in de 
Staatscourant. 
De stukken waren analoog in te zien op het gemeentehuis en ook digitaal raadpleegbaar 
(gemeentelijke website en ruimtelijkeplannen.nl). 
 
Extern overleg gevoerd met: Aanvrager en zijn adviseurs, provincie Noord-Holland, 
Hoogheemraadschap. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Wanneer het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, zal aanvrager gaan onderzoeken hoe 
de manege dan verder zal kunnen voortbestaan. Onderdeel van dit onderzoek zal zijn of de 
niet vergunde bouwwerken alsnog kunnen worden vergund en in hoeverre verdere 
uitbreidingen tot de mogelijkheden behoren. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na het vaststellingsbesluit van de raad wordt het besluit gepubliceerd in de Staatscourant,  
de gemeentelijke huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg binnen 2 weken nadat het 
besluit is genomen. De kennisgeving van het besluit wordt tevens verstuurd aan de 
overlegpartners (artikel 3.1.1. Bro). De dag na publicatie vangt de beroepstermijn van 6 
weken aan. De dag na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking. 
Indien geen beroepschrift wordt ingediend, is het bestemmingsplan dan ook meteen 
onherroepelijk. Indien wel beroepschrift wordt ingediend tegen (onderdelen van) het 
bestemmingsplan, zal op de onderdelen waartegen het beroepschrift is gericht eerst 
uitspraak moeten worden gedaan door de Raad van State. 
Beroep heeft echter geen schorsende werking. Hiervoor dient een voorlopige voorziening 
aangevraagd te worden. Pas nadat daarop is beslist, treedt het bestemmingsplan in werking. 
 
Na het bestemmingsplan dienen er nog omgevingsvergunningen te worden aangevraagd 
voor de sloop en de bouw van de bebouwing. 
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Ook is er nog een watervergunning nodig van het hoogheemraadschap. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen, alle kosten zijn voor rekening van aanvrager. Met de aanvrager zal vóór de 
vaststelling van het bestemmingsplan een planschadeverhaalovereenkomst worden gesloten 
zodat de planschade anderszins is verzekerd. Ook zal er een overeenkomst worden 
gesloten in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling, waarin o.a. de afspraken omtrent 
de bouw en sloop worden vastgelegd. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie punt 1. 
 
Bijlagen: 

- Ontwerpbestemmingsplan 
- Beeldkwaliteitsplan 
- Taxaties 
- Exploitatie Ruimte voor Ruimte 
- Nota van beantwoording zienswijzen 
- Zienswijzen 
- Nota van beantwoording inspraak en vooroverleg 
- Raadsbesluit 

 
Bergen, 20 januari 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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