
 

Raadsvergadering : 2 juni 2016 
Naam opsteller : Leonie Kok-Brink 
Informatie op te vragen bij : Leonie Kok 
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden 
Zaaknummer : 2015.00058 
Registratienummer : RAAD160031 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Afgifte verklaring van geen bedenkingen bij aanvraag omgevingsvergunning 
pinbox Groet 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − kennis nemen van de zienswijzen en de nota van beantwoording 

zienswijzen (bijlage 1 en 2);  
− afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het 

plaatsen van een pinbox op het parkeerterrein Heereweg / Bremakker in 
Groet (NL.IMRO.0373.OVRabopinboxGroet-C001)(bijlage 3); 

− kennis nemen dat na het afgeven van de vvgb, de omgevingsvergunning 
wordt verleend. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
De Rabobank Noord-Kennemerland heeft het verzoek gedaan om de geldautomaat in Groet 
(hoek Heereweg / Meeuwenlaan) te vervangen door een pinbox te plaatsen in de openbare 
ruimte. De aanvraag is om een pinbox te plaatsen op het parkeerterreintje naast de Spar 
(Heereweg / Bremakker) volgens de inrichtingsschets, bijlage 4. 
 
De aanvraag is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, er is namelijk geen pinbox 
toegestaan op gronden met de bestemming Verkeer. In februari 2015 heeft het college al de 
vergunning verleend middels een reguliere procedure en in beslissing op bezwaar besloten 
hiervoor een uitgebreide voorbereidingsprocedure te gaan voeren (BENW151683).  
 
De aanvraag is toegestuurd aan de overlegpartners en deze zijn in de gelegenheid gesteld 
om een reactie te geven. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit en de daarbij behorende 
stukken vanaf donderdag 11 februari 2016 gedurende zes weken ter visie gelegen op het 
gemeentehuis. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend binnen de termijn (bijlage 2). De zienswijzen zijn 
beantwoord in de nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 1), deze hebben niet geleid 
tot wijzigingen in het plan. 
 
Overwegingen 
Bijgaand treft u het ontwerpbesluit (bijlage 5) en de ruimtelijke onderbouwing (bijlage 6) aan. 
Daarin staat uitgebreid beschreven waarom medewerking kan worden verleend aan het plan.  
Er is met dit bouwplan sprake van een goede ruimtelijke ordening. De commissie Ruimtelijke 
kwaliteit Bergen is akkoord met het plan. Een belangrijk maatschappelijk argument om 
medewerking te verlenen aan dit verzoek van de Rabobank is om een geldautomaat te 
behouden voor de kern Groet en hiermee het voorzieningenniveau op peil te houden.  
 
De pinvoorziening die de Rabobank met enkele middenstanders heeft getroffen is een 
tijdelijke maatregel in afwachting van de uitkomst van deze procedure. Deze voorziening is 
geen duurzame en veilige oplossing voor de toekomst. 
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Procedure 
De beantwoording van de zienswijzen wordt nu aan u voorgelegd alsmede het verzoek aan 
uw raad voor een verklaring van geen bedenkingen (bijlage 3). De pinbox wordt immers 
geplaatst op gemeentegrond. Normaal is het college bevoegd om te beslissen op alle 
aanvragen omgevingsvergunning binnen de bebouwde kom. Deze aanvraag wordt aan u 
voorgelegd omdat de aanvragen waarbij gemeentelijke gronden betrokken zijn, hiervan zijn 
uitgezonderd. Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen kan het besluit tot 
verlening van de omgevingsvergunning worden genomen. Vervolgens is er voor 
belanghebbenden nog de mogelijkheid van (hoger) beroep. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Dat uw raad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeeft zodat ons college daarna 
de omgevingsvergunningen kan verlenen.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: voor het afgeven van de vvgb 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De Rabobank als aanvrager van het plan. De inwoners, ondernemers en toeristen van Groet.  
 
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: nvt 

 
Burgerparticipatie:  
In een vroeg stadium hebben de gemeente en de Rabobank contact gezocht met de 
Dorpsvereniging Groet en de Middenstandsvereniging Groet-Schoorldam-Catrijp om gebruik 
te maken van hun lokale kennis en netwerk, om te zoeken naar een alternatieve locatie voor 
de geldautomaat in het centrumgebied van Groet. Voor hen was het meest belangrijk dat er 
24 uur per dag gepind kan worden, bij plaatsing in een winkel wordt dit beperkt door de 
openingstijden. Zij wilden het liefst de geldautomaat behouden op de huidige locatie, dit is 
echter geen optie voor de Rabobank. Toen hebben zij aangedragen om plaatsing van een 
pinbox op het parkeerterrein naast de Spar supermarkt te onderzoeken. Ook zijn enkele 
omwonenden van het plan bezocht en gehoord in hun mening over het plan. 
 
Externe communicatie: ja 
Zowel in het huis-aan-huis-blad als op de gemeentelijke website is gepubliceerd over het 
verloop van de eerdere procedure en het besluit van de Rabobank om de bestaande 
pinautomaat te sluiten. Er is een aantal keer overleg geweest met de 
Middenstandsvereniging en de Dorpsvereniging. De stand van zaken rondom de 
planvorming en de procedure is gecommuniceerd aan omwonenden en betrokkenen middels 
een brief. 
Na verlening van de omgevingsvergunning volgt publicatie in de Staatscourant, 
Gemeenteblad,de gemeentelijke huis-aan-huis bladen en op ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Extern overleg gevoerd met: Rabobank 
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Die zijn er niet. Er moet besloten worden op de aanvraag omgevingsvergunning en daarvoor 
is een verklaring van geen bedenkingen nodig. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Nadat uw raad de vvgb heeft afgegeven, wordt de ontwerp omgevingsvergunning omgezet 
naar een definitieve omgevingsvergunning. Vervolgens wordt de vergunning verleend. Tegen 
dit besluit kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De Rabobank draagt de kosten voor het realiseren van de pinbox, de herinrichting van het 
omliggende terrein (o.a. het verleggen van de invalidenparkeerplaats, aanleggen 
compensatieparkeerplaats en verlengen straat) en de plankosten. De gemeente levert het 
bankje en het fietsnietje. Dit wordt uit het reguliere BOR budget betaald.  
 
Het college heeft reeds eerder besloten tot het aangaan van een huurovereenkomst voor het 
plaatsen van de pinbox op gemeentegrond. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de inrichting van het omliggende terrein en 
planschade worden vastgelegd.  
 
Met de aanvrager wordt geen planschadeovereenkomst gesloten om een eventuele claim op 
planschade te kunnen verhalen. Dit betekent dat mogelijke planschade voor rekening van de 
gemeente komt. Onze jurist schat het risico op planschade op minimaal tot geen planschade.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? nee 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): nee, nvt. 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zie onder 1. 
 
 
Bijlagen:  
 

1 Nota van beantwoording zienswijzen, 19 april 2016 
2 Zienswijzen 
3 Verklaring van geen bedenkingen (raadsbesluit) 
4 Inrichtingsschets 
5 Ontwerpbesluit 
6 Ruimtelijke onderbouwing 
7 Aanvraag omgevingsvergunning 
8 Kernboodschap 

 
Bergen, 19 april 2016 
 
College van Bergen 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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