
 

Agendapunt : 05. 
Voorstelnummer : 03-012 
Raadsvergadering : 10 maart 2016 
Naam opsteller : Bart Limmen 
Informatie op te vragen bij : Bart Limmen 
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman 
Zaaknummer : 2013.00251 
Registratienummer : RAAD150162 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Bouwplannen Petrus & Pauluskerk Dorpsstraat 20 in Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − de raad beslist in principe in te stemmen met de bouw van het 

appartementencomplex  aan de Dorpsstraat 20; 
− eveneens in te stemmen met de herinrichting van het kerkterrein; 
− het bouwplan toe te voegen aan de lijst van categorieën van gevallen 

waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist 
als bedoeld in de Wabo. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Aanleiding 
Het parochiebestuur van de RK parochiegemeenschap te Bergen heeft ons gevraagd of in 
een gedeelte van de parochietuin aan de Dorpsstraat 20 in Bergen 11 appartementen 
kunnen worden gebouwd. De nieuwbouw is nodig om inkomsten te genereren om het 
onderhoud van de kerk te financieren. Het kerkbestuur heeft aangegeven dat mochten er 
geen extra inkomsten worden gegenereerd de instandhouding van de kerk in het geding 
komt. 
 
Bestemmingsplan 
Het verzoek past niet binnen het vigerende bestemmingsplan omdat er op de plek van de 
nieuwbouw geen bouwvlak aanwezig is. Medewerking is mogelijk via een uitgebreide 
omgevingsvergunning. 
 
Totstandkoming 
In eerste instantie is aan het parochiebestuur aangegeven dat wij geen voorstander zijn van 
het bebouwen van de parochietuin. Wij hebben het bestuur geadviseerd in de kerk zelf of in 
het naastgelegen parochiehuis intern naar een oplossing te zoeken. 
Het kerkbestuur had reeds diverse plannen uitgewerkt om geld te genereren om het 
kerkgebouw te redden. In de kerk zelf zijn diverse plannen bedacht, maar is niet tot een 
concreet voorstel gekomen. Enerzijds doordat profaan gebruik in de kerk niet door een ieder 
wordt gewaardeerd en anderzijds doordat marktpartijen niet warmlopen voor de ideeën. 
Bovendien waren de plannen te rigoureus en ambitieus en feitelijk niet reëel gelet op de nog 
aanwezige functie als kerk. 
De kerk is het enige gebouw in Bergen welke ruimte biedt voor grote groepen (tot 700 
personen) en in die hoedanigheid sinds enige decennia gebruikt wordt voor sociaal-cultureel 
nevengebruik zoals concerten. Het kerkbestuur wil dit verder uitbreiden, maar zij geven aan 
dat dit niet of nauwelijks leidt tot positieve baten. 
Ook is gekeken om de naastgelegen parochie van bestemming te veranderen. Ook dat was 
geen oplossing. De inkomsten zijn te beperkt en er is te weinig ruimte. De enige concrete 
manier om op korte termijn inkomsten te genereren, is om een appartementencomplex te 
realiseren in de parochietuin. 
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Daarbij nog opgemerkt dat de huidige oplossing met name is bedoeld om het kerkgebouw te 
redden en niet zozeer de religieuze functie. Het zou namelijk kunnen zijn dat in de toekomst 
de functie van kerk komt te vervallen door het gebrek aan bezoekers. Op dat moment zal 
naar een andere functie voor het gebouw worden gezocht. 
Daar kan echter niet op vooruit worden gelopen omdat nu de functie kerk nog aanwezig is en 
dat is in principe ook voorlopig nog de bedoeling. Niet duidelijk is of en wanneer de functie 
ophoudt te bestaan. Wel moet nu met het onderhoud begonnen worden, anders zal het 
gebouw niet kunnen voortbestaan. Onderhavige optie is de manier om het kerkgebouw voor 
de komende 30 jaar te kunnen behouden. Het gebouw is net aangewezen als monument. Dit 
geeft al aan dat de gemeente Bergen het karakteristieke gebouw graag wil behouden. 
 
Bouwplan 
In nauw overleg tussen de architect en de stedenbouwkundige van de gemeente is 
uiteindelijk een appartementengebouw (11 woningen) ontworpen wat ons inziens past op de 
locatie. Onderdeel van de bouwplannen is tevens een herinrichting van het totale kerkterrein, 
waarbij het terrein een semi-openbaar karakter krijgt. 
Na een eerste positieve stedenbouwkundige beoordeling heeft het parochiebestuur tezamen 
met architect Maarten Min het plan besproken met de naaste buren en met de Stichting Mr. 
Frits Zeiler, Stichting Behoud Bouwkunst Bergen en Bewonersvereniging Bergen Centrum. 
Met name de naaste bewoners (boven Bergerac) hadden aanzienlijke bezwaren tegen het 
plan. De architect is vervolgens een nieuw plan gaan maken dat wel de goedkeuring kon 
dragen van de naaste buren. In dat plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de buren 
(qua zonlicht, zichtlijnen, etc.). Daarbij is het wel goed om te vermelden dat het 
parochiebestuur de gesprekken zelf heeft gevoerd. De gemeente is daar (bewust) niet bij 
aanwezig geweest. Ditzelfde geldt voor de stichtingen. Het plan is gedeeld met de 
stichtingen en daar waren geen overwegende bezwaren tegen het plan. 
Het nieuwe plan heeft een hele andere uitstraling dan het oorspronkelijke plan. Waarbij in het 
oorspronkelijke ontwerp sprake was van een statisch vrijwel rechthoekig gebouw, is het 
nieuwe ontwerp juist meer organisch met ovale vormen. Bijgaand treft u de schetsen aan. 
 
Woningbouwprogramma 
In totaal worden er 11 appartementen gerealiseerd. Er komen 4 appartementen in het 
sociale segment (categorie 1 en 2) en 7 in de vrije sector (categorie 3 en 4). 3 
Appartementen zijn geschikt voor starters en zullen worden verkocht en 8 appartementen 
zijn geschikt voor senioren en zullen worden verhuurd (zoals het er nu naar uitziet). Het 
bouwplan voldoet aan de gewenste woningbouwcategorisering (30-10-60).  
 
Het bouwplan sluit volledig aan op de gewenste doelgroepen en past binnen ons 
woonbeleid. Op deze locatie is bewust gekozen voor dit aantal seniorenwoningen. Enerzijds 
door de directe nabijheid van de kerk (rustieke omgeving) en anderzijds doordat er in de 
directe omgeving andere woningen zijn gelegen en senioren geven in de regel minder 
overlast dan jongeren. Bovendien zijn er in onze gemeente veel alleenstaande senioren die 
graag kleiner willen wonen. Dit plan voorziet daarin. De vrijgekomen woningen kunnen weer 
voor gezinnen worden gebruikt (goed voor de doorstroming). 
 
Meerdere starterswoningen is overigens financieel niet haalbaar aangezien er dan meer 
woningen/bebouwing nodig is om voldoende geld te genereren voor het behoud van de kerk 
en dit gaat weer ten koste van de uitstraling van het perceel (massaler gebouw, meer bomen 
verdwijnen, nog meer impact, etc.). 
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Als laatste wordt nog opgemerkt dat wij geen seniorenwoningen kunnen afdwingen. Wel 
kunnen we ervoor zorgen dat de woningen geschikt zijn voor senioren (gelijkvloers, lift, brede 
gangen, etc.). Als zodanig wordt het ook in de markt gezet. Mocht het niet verhuurd worden 
dan kunnen er ook andere bevolkingsgroepen in. 
 
Ruimtelijke afweging 
Stedenbouwkundig vinden wij het plan acceptabel. Het gebouw past qua schaal, hoogte en 
breedte in het bebouwingspatroon van de Dorpsstraat. Het straatbeeld wordt naar onze 
mening eveneens niet aangetast. Enerzijds doordat de huidige onaantrekkelijke zijgevel van 
het woon-/winkelpand Bergerac wordt afgeschermd door het nieuwe gebouw en anderzijds 
doordat het overgebleven gedeelte van de parochietuin een (semi-)openbaar karakter zal 
krijgen waardoor het kerkterrein meer bij het dorp gaat behoren. De geplaatste hekwerken 
rondom het kerkterrein worden voor een groot gedeelte verwijderd zodat dit effect versterkt 
wordt. Bovendien zal getracht worden om de doorsteek (wandelpad) naar de Ruïnelaan in 
ere te herstellen. Op deze manier kunnen mensen meer gebruik gaan maken van het 
kerkterrein, hetgeen de leefbaarheid van het gebied zal doen verbeteren. 
 
Een gevoelig punt is uiteraard wel dat (een deel van) één van de laatste stukjes groen in het 
centrum van Bergen wordt bebouwd. Naar ons idee is dat in onderhavig geval acceptabel 
gelet op de reeds hierboven beschreven argumenten en ook gezien het feit dat er slechts 
twee bomen gekapt hoeven te worden als gevolg van het bouwplan en het overwegend 
groene karakter dus behouden blijft. Twee andere bomen zullen eveneens niet overleven 
maar die zouden ook los van het plan sneuvelen. 
Eén en ander is gebaseerd op een bomenonderzoek welke u bijgaand aantreft.  
De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er 1 boom (plataan) met een normale 
conditie niet kan blijven voortbestaan als gevolg van de plannen. Hoewel dit zeer wordt 
betreurd, zijn wij toch van mening dat deze boom kan worden verwijderd. Juist door deze 
boom te verwijderen ontstaat er meer ruimte op het perceel en ontstaat er als het ware een 
open space/pleintje die de kwaliteit van het gebiedje vergroot. Door de grote hoeveelheid 
bomen op het perceel zal het groene aangezicht verder nauwelijks wijzigen. 
De andere boom, die als gevolg van het bouwplan sneuvelt, maakt onderdeel uit van een 
groepje van 4 bomen. Als we deze boom verwijderen, geven we  de andere 3 bomen meer 
ruimte. Bovendien heeft de boom een lage landschappelijke waarde. Herplant van de boom 
leidt niet tot een betere situatie en daar wordt dan ook van afgezien. 
Voor de bomen die wel blijven staan zullen de nodige voorzorgmaatregelen getroffen 
worden. 
 
Welstand 
Gezien de gevoeligheid en het feit dat het kerkgebouw een gemeentelijk monument is, 
hebben wij het bouwplan voorgelegd aan de Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit 
(welstands- en monumentencommissie). Na diverse vergaderingen en aanpassingen kon de 
adviescommissie zich vinden in de gepresenteerde denkwijze. 
Ook de inrichting van het kerkterrein is uitgebreid besproken in de commissie en akkoord 
bevonden. 
Het verwijderen van de 2 bomen is ook voorgelegd aan de commissie. Hoewel zij de 
verwijdering van de plataan eveneens betreuren, hebben zij begrip voor het aangedragen 
standpunt. Gesproken is over herplant, maar juist door dat niet te doen en het parkachtig in 
te richten wordt de kwaliteit vergroot. Nadere uitwerking zal in een later stadium 
plaatsvinden. 
 
Milieuaspecten 
Vanuit milieutechnisch oogpunt worden er geen belemmeringen verwacht. 
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Parkeren en verkeer 
Er worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd voor de nieuwe appartementen en de 
bestaande functies. Er is nog over nagedacht om een flink aantal extra betaald 
parkeerplaatsen te realiseren om zo de parkeerdruk in Bergen Centrum enigszins te 
verlichten, maar uiteindelijk bleek dat financieel niet haalbaar. Er zit wel een kleine 
overcapaciteit in het plan. Wellicht dat de parkeerplaatsen voor de ingang van de kerk, nabij 
de Dorpsstraat nog kunnen worden gebruikt als betaald parkeerplaatsen (maximaal 9 stuks). 
Dat zal in een later stadium worden uitgewerkt. Aangezien het op de grond van de kerk is, 
zal dan bekeken dienen te worden hoe de kosten en opbrengsten worden verdeeld. 
De verkeersontsluiting verandert niet veel. De kerk ontsluit op de Dorpsstraat en de 
appartementen op de Molenstraat. Voor auto’s is het niet mogelijk om rond de kerk te rijden. 
Ook is het niet mogelijk om vanaf de Dorpsstraat door te steken naar de Molenstraat. 
Voor fietsers is het in theorie wel mogelijk, maar zal het door de inrichting van het terrein 
worden ontmoedigd. Bovendien is het niet heel logisch dat fietsers dit als sluiproute zullen 
gaan gebruiken. 
Voor voetgangers is het wel mogelijk om rond de kerk te lopen. Dat sluit goed aan bij het 
semi-openbare karakter van het terrein. 
 
Molenstraat 
Aan de zijde van de Molenstraat ligt ook een stukje kerkterrein. Wij zouden graag zien dat 
het aanzicht aan die zijde zou verbeteren evenals de toegankelijkheid voor voetgangers. 
Ongeveer gelijktijdig met onderliggende plannen wilde de afdeling Civiele Werken de 
riolering aanpakken in de Molenstraat. In dat kader zou meteen bekeken worden of de 
verkeerssituatie in de Molenstraat kon worden verbeterd. Om dat goed te kunnen doen zou 
er een stukje van de kerk gekocht moeten worden om de bomen daar te verwijderen en het 
profiel van de straat zo te verbreden. Aan de buurtbewoners is vervolgens gevraagd hoe zij 
aankijken tegen de invulling van het gebiedje. 
Uiteindelijk is daaruit gekomen dat de bewoners van de Molenstraat in beginsel tevreden zijn 
over hun straat en met name de bomen graag wilden behouden. Als de bomen behouden 
dienen te blijven, blijft er onvoldoende ruimte over om de straat wezenlijk aan te passen. Om 
die reden is gekozen slechts enkele kleine aanpassingen te doen (trottoirband en enige 
afwijkende bestrating). 
Op het kerkterrein wordt het hek vervangen door een lage groenstrook en er zal een klein 
trappetje worden geplaatst zodat voetgangers het kerkterrein kunnen betreden. 
 
Alle hiervoor genoemde verkeerstechnische aspecten zijn geaccordeerd door de 
verkeerskundigen van de gemeente (in sommige gevallen ondersteund door HB advies). 
 
Conclusie 
Al met zijn wij van mening dat het een gewenste ruimtelijke ontwikkeling betreft. Het plan is 
vervolgens vrijgegeven voor de inspraak. 
 
Inloopavond en inspraak 
Op 9 november 2015 is er vanuit de gemeente een inloopavond georganiseerd voor de 
buurt. Ongeveer 150 geïnteresseerden hebben deze avond bezocht. Het merendeel van de 
bezoekers waren potentiële kopers/huurders. 
De plannen hebben vervolgens in het kader van de inspraak gedurende 4 weken ter inzage 
gelegen. In die periode hebben wij 3 inspraakreacties van omwonenden mogen ontvangen. 
Bijgaand treft u deze aan.  
De inspraakreacties hebben niet geleid tot wijzigingen of aanpassingen van de plannen. 
Alleen de bestaande parkeersituatie zal correct worden opgenomen in het ontwerpboekje.  

Pagina 4 van 7 
 



 

Voor een uitgebreid verslag wordt u verwezen naar de ‘Nota van beantwoording inspraak’, 
welke als bijlage is toegevoegd. 
 
Kaderstellend besluit raad 
De plannen worden nu aan uw raad voorgelegd voor een kaderstellend besluit. Voorgesteld 
wordt in te stemmen met de nieuwbouwplannen van de parochie en tevens met de 
herinrichting van het kerkterrein. 
Daarnaast wordt u verzocht het bouwplan toe te voegen aan de lijst van categorieën van 
gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist als bedoeld 
in de Wabo. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Door realisatie kan het parochiebestuur met de opbrengsten het kerkgebouw in stand 
houden. Ook wordt het kerkterrein meer bij het dorp betrokken. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: het college is vervolgens verantwoordelijk voor de verdere uitwerking 

en de afhandeling van de omgevingsvergunning. 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Parochiebestuur, parochianen, omwonenden, Stichting Mr. Frits Zeiler, Stichting Behoud 
Bouwkunst Bergen en Bewonersvereniging Bergen Centrum. 
 
De rol van de gemeente is toetsend en besluitvormend. 
 
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 de gemeente Bergen betreft. 

 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
In eerste instantie heeft het parochiebestuur zelf het overleg met de buurt gedaan. De naaste 
bewoners zijn direct benaderd (bewoners boven Bergerac en de eigenaren van de 
Ruïnelaan 11). De overige bewoners zijn door het parochiebestuur uitgenodigd voor een 
informatieavond. 
De Stichting Mr. Frits Zeiler, de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen en de 
Bewonersvereniging Bergen Centrum zijn ook actief door het bestuur benaderd. 
 
Daarnaast heeft de gemeente, zoals eerder vermeld, gesproken met de bewoners van de 
Molenstraat en is er een informatieavond geweest voor de gehele buurt. Vervolgens zijn de 
plannen in de inspraak gebracht. 
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Tijdens de procedure van de omgevingsvergunning, mocht het zover komen, kunnen 
belanghebbenden nogmaals op de plannen reageren (indienen zienswijzen). 
Vervolgens is er nog beroep en hoger beroep mogelijk. 
 
Externe communicatie: ja 
Zie burgerparticipatie. 
Verder zoals gebruikelijk bij uitgebreide omgevingsvergunningen. 
 
Extern overleg gevoerd met: aanvrager en architect, omwonenden. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Zie punt 1. Het parochiebestuur heeft geprobeerd op andere manieren geld te genereren. 
Een andere mogelijkheid lijkt niet voorhanden. Wanneer niet wordt ingestemd met de 
voorliggende plannen is de kans aanzienlijk dat het kerkgebouw niet langdurig kan blijven 
voortbestaan. 
 
Het enige alternatief zou kunnen zijn om de functie als kerk op te geven en het gebouw her 
te bestemmen, maar dat is voor het parochiebestuur en de parochianen geen optie. Het 
wordt nu immers nog gebruikt als kerk. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Mocht uw raad positief besluiten dan kan het parochiebestuur een aanvraag 
omgevingsvergunning indienen. Na goedkeuring van de ingediende stukken kan de officiële 
procedure worden opgestart. Onderdeel van de procedure is vooroverleg met de 
overlegpartners (provincie, hoogheemraadschap, etc.) en het ontwerpbesluit plus 
bijbehorende stukken zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Omwonenden 
kunnen vervolgens een zienswijze indienen. 
 
Bij een uitgebreide omgevingsvergunning dient in beginsel uw raad een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven, tenzij de aanvraag valt onder de door u aangewezen categorieën 
van gevallen waarvoor geen verklaring is vereist. 
Binnen de kern dient uw raad een dergelijke verklaring af te geven als er meer dan 10 
woningen worden gebouwd. In dit geval gaat het om 11 woningen en dus is feitelijk een 
verklaring van de raad benodigd. Voorgesteld wordt om dit specifieke verzoek toe te voegen 
aan de lijst van categorieën van gevallen. Het gaat om een geringe overschrijding en het 
levert veel tijdswinst op voor de aanvrager. Bovendien zijn de plannen concreet genoeg voor 
u om een kaderstellend besluit te nemen. De verdere uitwerking is vervolgens aan het 
college. 
 
Na behandeling van de zienswijzen neemt het college een definitief besluit. Vervolgens is er 
nog de mogelijkheid van beroep en hoger beroep. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In principe zijn alle kosten voor de aanvrager. Mogelijk dat de gemeente nog participeert in 
enkele openbare parkeerplaatsen aan de zijde van de Dorpsstraat (op het kerkterrein). 
Mocht het zover komen, dan zullen daar nog nadere afspraken over worden gemaakt. 
 
De gemeente gaat de Molenstraat (beperkt) herinrichten. Hiervoor zijn reeds budgetten 
beschikbaar. 
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Mocht het zover komen dan zal contractueel het nodige worden vastgelegd. Ook zal een 
planschadeverhaalovereenkomst worden afgesloten zodat de planschade anderszins is 
verzekerd. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Niet van toepassing. 
 
Risico’s 

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

Niet van toepassing. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Wanneer medewerking wordt verleend aan de plannen, kan het kerkgebouw voor de 
toekomst behouden blijven. Het appartementengebouw is zorgvuldig ingepast en past 
binnen het straatbeeld. De omwonenden en de verenigingen/stichtingen zijn zorgvuldig door 
de aanvrager meegenomen. De 3 omwonenden die zich niet kunnen verenigen met de 
plannen worden naar onze mening niet onevenredig geschaad. 
Daarnaast krijgt het kerkterrein een meer openbaar karakter waardoor het in zijn geheel 
meerbij het dorp gaat behoren. 
Het groene karakter blijft behouden doordat het merendeel van de bomen kan blijven 
voortbestaan. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost. De verkeerstromen zullen iets 
toenemen. Wij zijn echter van mening dat deze toename acceptabel is en dat het 
wegenpatroon dit aankan. 
Al met al een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 
 
 
Bijlagen: 

- Raadsbesluit 
- Agendaverzoek presidium 
- Ontwerp (tekeningen/plattegronden/aanzichten/etc.) 
- Inspraakreacties 
- Nota van beantwoording inspraak 
- Bomenonderzoek 
- Kernboodschap 

 
 
Bergen, 26 januari 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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