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Betreft: Vergunningvrij bouwen in de Negen Nessen 

Bergen, 10 augustus 2016 

Geachte dames en heren, 

Sinds enige t i jd is het beleid ten aanzien van vergunningvrij bouwen verruimd. Een 
landelijke maatregel met naar ons idee soms verstrekkende gevolgen. 

De Negen Nessen is een wijk die op een andere wijze dan de rest van Bergen tot stand is 
gekomen en ontwikkeld. De architecten Klarenbeek/Zuiderhoek hebben in het noord

oostelijke deel van Bergen een woonwijk ontwikkeld van bijzondere architectonische 
waarde voor Bergen en voor de geschiedenis van de architectuur in Nederland. Het plan 
van de Negen Nessen is werkelijk uniek van opzet en qua bouwstijl en ruimtelijke 
ordening, en wordt door kenners ook echt als een uniek plan beschouwd. Ook de 
gemeente Bergen heeft enkele decennia geleden de wijk De Negen Nessen tot een wijk 
met een bijzonder welstandsregiem verklaard om het unieke karakter van de wijk te 
behouden. Helaas wordt dat heden ten dage wel eens vergeten. 

Door de nieuwe regelgeving ten aanzien van vergunningvrij bouwen dreigt dit 
unieke karakter van de Negen Nessen verloren te gaan, doordat men aan de 
kubusvormige huizen opeens afwijkende uitbouwen maakt en/of grote 
tuinhuizen op de erven plaatst. 
Bovendien leiden deze thans naar ons blijkt "ongecontroleerde" uitbouwen tot 
overlast en ernstige spanningen tussen buren. 

De Vereniging De Negen Nessen heeft bij de laatste twee bijeenkomsten van Kernoverleg 
Op^JLaaĩLwethouder Peter Huissteden gevraagd om duidelijkheid tussen de relatie 

jplan Bergen Noord en vergunningvrij bouwen. Voorts is er ook gevraagd 
ļe van de gemeente op de vergunningvrij gebouwde gebouwen. Helaas is 
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daar nooit een helder antwoord op gekomen, deels omdat de materie kennelijk zo 
ingewikkeld is dat ook de wethouder dit niet geheel kan doorgronden. Ook de 
betreffende verantwoordelijke ambtenaar met wie wij later een afspraak hadden, kon 
ons evenmin veel duidelijkheid geven, omdat het zoals hij zelf aangaf een erg 
ingewikkelde materie is. 

De voorzitter van ons bestuur heeft op 22 maart j l . bij de Welstandscommissie haar 
zorgen geuit over deze ontwikkelingen en de volgende punten naar voren gebracht: 

"Graag wil de wijkvereniging 

1. dat de raad zich laat informeren over de verhouding bestemmingsplannen en 
vergunningvrij bouwen. 

2. duidelijkheid van de raad over uw standpunt t.a.v. De Negen Nessen: is 
vergunningvrij bouwen alleen toegestaan binnen de normen van Bestemmingsplan 
Bergen Noord of niet. 

Hierbij vraag ik aan u om een verantwoord standpunt in te nemen ten opzichte van het 
vergunningvrij bouwen en in relatie tot de bestaande bestemmingsplannen." 

Op het bovenstaand is nooit gereageerd, laat staan een antwoord gegeven. 

In de Negen Nessen zijn het de afgelopen jaar bouwwerken verrezen die naar het 
oordeel van het bestuur naar alle waarschijnlijkheid niet vergunningvrij tot stand 
hadden mogen komen. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd of zij deze projecten ook 
controleerde op het feit dat deze daadwerkelijk vergunningvrij zijn. Het antwoord was 
meer dan verontrustend: de gemeente Bergen controleert dit niet omdat de Raad 
bepaald zou hebben dat de gemeentelijke ambtenaren nieuwe bouwwerken die in het 
kader van vergunningvrij bouwen worden neergezet, van de Raad niet hoeven te 
controleren. 
Dat klinkt ons vreemd in de oren, immers je zou als gemeente toch in ieder geval moeten 
controleren of iets wel daadwerkelijk vergunningvrij gerealiseerd is. Bovendien lijkt het ons 
voor de kadastrale gegevens van de gemeente van belang om te weten wat er exact 
bijgebouwd wordt cq gebouwd is. 

Omdat de leden van de Vereniging de Negen Nessen op de Algemene vergadering 
gesteld hebben dat zij zich ernstig zorgen maken over de discrepantie tussen het 
bovengenoemde welstandsregiem in het bestemmingsplan Bergen Noord en het 
vergunningsvrij bouwen, hebben de leden het bestuur gevraagd om te 
onderzoeken of en er zorg voor te dragen dat deze nieuwe mogelijkheden om 
vergunningvrij te bouwen niet het karakter en het woongenot van de wijk zullen 
aantasten. 

Sinds kort zijn er in de Nessen enkele bouwwerken verrezen die onder de noemer 
vergunningsvrij bouwen neergezet worden/zijn, te weten op de percelen Guardini-Nes 
5, Guardini-Nes 12 en Rougemont-Nes 5. 
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In het geval van Guardini-Nes 5 en Rougemont-Nes 5 weet/vermoedt het bestuur dat er 
meer is gebouwd dan vergunningvrij mag en in het geval van Guardini-Nes 12 wordt 
vermoed dat er een tweetal overtredingen zijn, namelijk 1) dat de aanbouw hoger is dan 
de toegestane hoogte daar waar de aanbouw aan het hoofdgebouw is aangebouwd en 2) 
dat de aanbouw tot over de erfgrens op gemeentegrond is gebouwd, waardoor de 
brandgang versmald is. Het bestuur heeft dus zeer ernstige twijfels over de het feit of 
deze bouwwerken inderdaad vergunningvrij neergezet hadden mogen worden. 

Over Guardini-Nes 5 heeft het bestuur de gemeente (zowel de wethouder als de 
ambtenaar in kwestie) benaderd. De gemeente heeft ons laten weten dat het verrezen 
bouwwerk de norm voor vergunningsvrij bouwen ruim heeft overtreden o.a. doordat de 
eigenaar een onjuiste maat van het oorspronkelijke hoofdgebouw heeft gemeld. 
Maar, wat ons nu nog meer verbaast is dat de gemeente geen enkele actie 
onderneemt: de gemeente gaat niet over tot handhaving noch tot een procedure tot 
legalisatie. De ambtenaar in kwestie zegt dat deze overschrijding geen precedent schept 
en dat men in de toekomst beter zal opletten... Na consultatie van onze advocaat blijkt 
deze uitspraak niet juist te zijn: indien de gemeente geen actie onderneemt ontstaat er 
een precedent en wordt het steeds moeilijker om in de toekomst mensen te dwingen om 
hun plannen werkelijk binnen de normen van vergunningsvrij bouwen te laten 
verwezenlijken. Kortom de gemeente moet of de geschonden regel handhaven of 
overgaan tot een procedure tot legalisatie. 

Voor het door de gemeente laten controleren van de andere vergunningsvrije 
bouwwerken vraagt de gemeente aan het bestuur per controle Ç. 80,00. 

Een overheid die regels stelt moet controleren of de burgers zich aan de regels houden. 
En hoewel de regels voor vergunningvrij bouwen gesteld zijn door de landelijke 
overheid, is het aan de locale overheid om de naleving van deze regels te controleren. De 
Rijksoverheid heeft deze controlerende taak aan de lagere overheid gedelegeerd. Wij 
nemen aan dat deze taak door een besluit van de Raad niet opzij gezet kan worden. 

Controleert de overheid de regels niet dan is het beter de regels te schrappen, immers 
dan werkt de rechtsstaat niet meer zoals deze in ons stelsel is neergelegd. Het kan ook 
niet zo zijn dat burgers of groepen van burgers de taak van de overheid moeten 
overnemen door zijn/haar medeburgers in de gaten te moeten houden en zodra deze 
medeburger "zondigťdit te moeten verklikken. 

Ook is in onze Nederlandse rechtsstaat de regelgeving niet van dien aard dat burgers die 
willen dat medeburgers zich aan de regels houden extra moeten betalen (zoals in casu 
de í; 80,00 voor de controle op naleving van vergunningsvrij bouwen) om de overheid te 
laten controleren of deze derden zich wel aan de regels houden. 

Het bestuur van de Negen Nessen vraagt aan U als Dagelijks Bestuur en Raad van 
de gemeente Bergen NH om handhaving van de gestelde regels in zake 
vergunningvrij bouwen (ook van de hierboven genoemde percelen), zowel in de 
aanloop van de bouwplannen, als tijdens de bouw en na realisatie. 
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Voorts vraagt het bestuur om de bovengenoemde percelen te controleren (zonder 
extra kosten voor de Vereniging de Negen Nessen), waar nodig te handhaven of 
een procedure tot legalisatie op te starten. 

Met vriendelijke groet, 

i 

\ Jenny Doucet 
Voorzitter \ 

- 0 

Jan tenWolde 
Penningmeester 

CC: 
- Bergen Totaal 
- Stichting Behoud Bouwkunst Bergen 
- Stichting Mr. Frits Zeiler 
- Pieter Korstanje, Beleidsmedewerker Groen, Landschap en Cultuurhistorie en 

secretaris CCK 
- Jorn Schol, medewerker vergunningen gemeente Bergen NH -
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