
 

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(art. 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 
 

Gemeente Bergen Datum besluit 
 

Datum verzending: 
 

Nummer 
2015.00058 

 

Het verzoek is ingediend door of voor : Coöperatieve Rabobank Noord-Kennemerland U.A. 
Adres : Dorpsstraat 62 
Postcode en woonplaats : 1901 EM Castricum 

 

Ontvangen op 20 januari 2015, waarbij een omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het 
plaatsen van een pinbox op het parkeerterrein Bremakker/Heereweg, Groet. 
 
De omgevingsvergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteiten: 

- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 eerste lid onder a Wabo); 
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

(artikel 2.1 eerste lid onder c Wabo). 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen overwegen ten aanzien van deze 
aanvraag het volgende: 
 
Bevoegd gezag 
Gelet op de bouwplanomschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 Wabo, 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 bouwplan op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook 
ontvankelijk en in behandeling genomen. 
 
Bestemmingsplan 
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Schoorl-Kernen en buurtschappen. De pinbox wordt 
geplaatst op gronden met de bestemming Verkeer. Op deze bestemming zijn bouwwerken 
geen gebouw zijnde en nutsgebouwen toegestaan tot een hoogte van 2,5 m. De aanvraag is in 
strijd met het bestemmingsplan. De aangevraagde pinbox is 2,78 m hoog. Daarnaast is er 
sprake van een gebouw en kan deze niet worden aangemerkt als een nutsvoorziening. 
 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 
onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend 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 ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
Overwegingen 
De aanvraag omgevingsvergunning is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. De bijgaande 
gewaarmerkte ruimtelijke onderbouwing maakt integraal onderdeel uit van dit besluit en wordt 
hiermee als ingevoegd beschouwd. 
 
In de ruimtelijke onderbouwing wordt uitgebreid aangegeven waarom er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Kort gezegd komt de ruimtelijke onderbouwing hierop neer: 
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De aangevraagde pinbox is ter vervanging van de geldautomaat op de hoek Meeuwenlaan / 
Heereweg. Deze geldautomaat voldeed niet meer aan de aangescherpte veiligheidseisen voor 
exploitatie van geldautomaten en is inmiddels door de Rabobank gesloten. De functie is dus 
niet nieuw maar wordt in de zeer nabije omgeving opnieuw opgericht in de vorm van een 
pinbox.  
 
De pinbox wordt geplaatst in het centrum van Groet, waar veel mensen komen en het geld kan 
worden uitgegeven. Een pinbox is een functie behorend bij een centrumgebied en het 
parkeerterrein is een logische, centrale plek om deze te plaatsen in de openbare ruimte. Dit 
deel van het parkeerterrein ligt goed in het zicht, dit komt de sociale veiligheid ten goede. Direct 
gelegen aan de Bremakker betekent dat de servicing werkzaamheden voor de geldwagen 
mogelijk zijn. Daarnaast blijft de verkeerssituatie veilig, de locatie levert verkeerstechnisch 
gezien geen belemmeringen op. Omdat er sprake is van verplaatsing van de pinvoorziening 
binnen een afstand van 40m en niet van een volledig nieuwe functie in het gebied, zijn er 
nauwelijks gevolgen voor de verkeersdruk, noch voor de parkeerbehoefte. Alle parkeerplaatsen 
blijven behouden. De pinbox is deels geprojecteerd op de bestaande invalidenparkeerplaats. 
Deze parkeerplaats wordt gecompenseerd door een extra parkeerplaats op het terrein aan te 
leggen aan de zijde van de Spar. De invalidenparkeerplaats wordt terug gebracht door een 
verbreding van een tegenoverliggende parkeerplaats. Voor de huisvuilcontainers wordt een 
nieuwe plek aangewezen op de eerste parkeerplaats grenzend aan de pinbox. 
 
Het bestemmingsplan maakt binnen de bestemming Verkeer nutsgebouwen van 2,5m hoogte 
mogelijk. De aangevraagde pinbox is qua omvang als vergelijkbaar te beschouwen, maar is 
daarentegen 2,78m hoog. Deze geringe hoogteafwijking is ruimtelijk aanvaardbaar. Bovendien 
is de afstand tot omliggende woningen ruim voldoende. 
 
Vanuit milieutechnisch oogpunt zijn er geen belemmeringen. Ook de natuur- en archeologie 
aspecten worden gewaarborgd. Daarbij is bij de locatiekeuze voor de pinbox rekening 
gehouden met de bomen in het plantsoen. Alle bomen blijven behouden. 
 
Met het realiseren van de pinbox op deze locatie is een zwaarwegend maatschappelijk belang 
gediend, namelijk het behouden van een 24uurs pinvoorziening voor de kern Groet. Hiermee 
blijft het voorzieningenniveau in Groet op peil. 
 
Bouwen 
Op 9 februari 2015 heeft de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen over deze 
aanvraag een positief advies gegeven. Er zijn geen bijzondere omstandigheden waarom wij van 
dit advies zouden moeten afwijken, zodat wij dit advies overnemen. Gelet hierop voldoet de 
aanvraag aan redelijke eisen van welstand.  
 
Op 6 februari 2015 heeft adviesbureau Harder een positief advies gegeven 
voor de constructieve veiligheid. De aanvraag is verder getoetst aan het Bouwbesluit, de 
bouwverordening en het bestemmingsplan. Er zijn geen weigeringsgronden aanwezig als 
bedoeld in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waardoor de 
aanvraag dient te worden afgewezen. 
 
Procedure 
Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing. 
Ontwerp 
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. Conform artikel 3.4 Awb heeft het 
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ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Een ieder kon gedurende deze periode 
een zienswijze indienen. Gedurende deze termijn zijn wel/geen zienswijzen ingediend. 
Ook zijn de overlegpartners in kennis gesteld van het ontwerpbesluit. Zij hebben aangegeven 
wel/geen bezwaar tegen dit bouwplan te hebben. 
 
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 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 categorieën van gevallen vastgesteld waarvoor geen verklaring van 
geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig is. Van aanvragen binnen de bebouwde kom 
zijn expliciet uitgezonderd de aanvragen waarbij gemeentelijke gronden betrokken zijn.  
Aangezien de pinbox op gemeentegrond wordt geplaatst is er een verklaring van geen 
bedenkingen nodig van de gemeenteraad. 
 
Op xx-xx-2016 heeft de gemeenteraad van Bergen NH wel/geen verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor het plaatsen van een pinbox op het parkeerterrein 
Bremakker/Heereweg, Groet. 
 

Besluit 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen besluiten: 

 

Op basis van artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning te verlenen voor de uitvoering van de in bovengenoemde aanvraag bedoelde 
werkzaamheden, volgens de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
 

- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 eerste lid onder a Wabo); 
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 

2.1 eerste lid onder c Wabo), met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van 
de Wabo. 

 
Inwerkingtreding vergunning 
Het besluit tot verlening van de vergunning wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd. De 
vergunning treedt pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken (zes weken na de dag van ter inzagelegging van dit besluit). 
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking niet in 
werking voordat hierover een beslissing is genomen. 
 
 
Namens het college van Bergen, 
  

  
Juridisch medewerker Vergunningen  
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Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken na de datum van ter inzage legging van dit besluit een beroepschrift indienen bij de 
sectie Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Alleen diegenen die tijdens 
de voorbereidingsprocedure een zienswijze hebben ingediend – of redelijkerwijze niet kunnen worden verweten geen 
zienswijze te hebben ingediend – kunnen een beroepschrift indienen. 
 
In uw beroepschrift moet in ieder geval staan: uw naam en adres, uw handtekening, de datum van uw beroepschrift, 
een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient en de reden van uw beroep. 
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd 
dat uw beroepschrift bij de rechtbank in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit 
onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de voorzieningenrechter van de sectie Bestuursrecht van de 
rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. Het indienen van 
een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een beroepschrift heeft ingediend.  
Voor het indienen van een beroepschrift en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
u wel griffierecht betalen. Van de rechtbank hoort u hoeveel dit is en hoe u dit moet betalen. 

 
 
 
 
 
VOORWAARDEN 
De aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning 2015.00058 wordt verleend onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat: 
- een invalidenparkeerplaats wordt aangelegd zoals weergegeven in de inrichtingstekening 
behorende bij deze vergunning (conform de bestaande materialen en kwaliteitsniveau zoals dat 
in het gebied aanwezig is ten tijde van het verlenen van de vergunning); 
- een parkeerplaats wordt aangelegd en de aangrenzende straat wordt verlengd zoals 
weergegeven in de inrichtingstekening behorende bij deze vergunning. Dit is ter voldoening aan 
het Ruimtelijk Parkeerbeleid 2009 van de gemeente Bergen. 
 
Verder bent u verplicht ervoor te zorgen dat de bouw voldoet aan de bepalingen van het 
Bouwbesluit 2012. Voor de uitvoering van de bouw houdt dit onder ander in dat: 
1. tijdens de bouw de omgevingsvergunning op de bouwplaats aanwezig is; 
2. het uitzetten dient te geschieden in overleg met het team Toezicht en Handhaving; 
3. ten minste twee dagen van te voren moet de vergunninghouder het team Toezicht en 
Handhaving schriftelijk in kennis stellen van de aanvang van de bouwwerkzaamheden, 
met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden. 
4. uiterlijk op de dag zelf moet de vergunninghouder het team Toezicht en Handhaving 
schriftelijk in kennis stellen van de beëindiging van de werkzaamheden. 
5. het is verboden het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet 
gereed gemeld is bij het team Toezicht en Handhaving. 
 


