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Behandeld door F.P. van Galen, Advocaat en A.R.M. van der Pluijm, Advocaat 
Telefoon +31 71 - 535 80 00 
E-mail vanderpluijm@tk.nl 
Onze referentie Exploitatiemaatschappij Taverne c.s./Gemeente Bergen bestemmingsplan 

De Werf e.o., 2015.28809, AV 4144-4581-6582 
Plaats/Datum Leiden, 21 oktober 2016 

Geacht college, 

Hierbij een kopie van mijn brief d.d. heden aan de raad; wellicht verdient een 
aanbeveling de inhoud van die brief in uw (nader) advies ter voorbereiding van het 
raadsbesluit te betrekken. 

Ik reken er wel op dat u het daarheen leidt dat alle raadsleden kennis zullen/kunnen 
nemen van mijn brief aan de raad. 

Overigens hoop ik dat de Raad van State de overschrijding van de 20 wekentermijn niet 
zal sanctioneren met een vernietiging van het omstreden besluit. 

Met vriendelijke groet, 

A.R.M. van der Pluijm 

Bijlage kopie brief aan de raad van de gemeente Bergen 

Vondellaan 51 
P.O. Box 201 
2300 AE Leiden 

T +31 71 - 535 80 00 
F +31 71 - 535 8 0 0 1 
I www.tk.nl 
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Behandeld door F.P. van Galen, Advocaat en A.R.M. van der Pluijm, Advocaat 
Telefoon +31 71 - 535 80 00 
E-mail vanderpluijm@tk.nl 
Onze referentie Exploitatiemaatschappij Taverne csyGemeente Bergen bestemmingsplan 

De Werf e.o., 2015.28809, AV 4155-8594-6374 
Plaats/Datum Leiden, 21 oktober 2016 

Geachte raadsleden, 

Aannemende dat u kennis heeft genomen van de tussenuitspraak van de Raad van State 
van 18 mei 2016 in het geschil tussen Taverne en de raad ter zake het raadsbesluit van 
25 juni 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Werf e.o." brengen wij onder 
uw aandacht het navolgende. 

1. Zoals bekend wenst Taverne op het horecapand "Van Speijk", gelegen in het 
plangebied, vijf recreatie-appartementen te bouwen in een derde bouwlaag, 
waarvoor een bouwhoogte nodig is van 12 meter, zoals ook in het ontwerpplan 
voorzien; bij voormeld raadsbesluit is bij amendement de bouwhoogte verlaagd tot 9 
meter; het beroep van Taverne tegen dat raadsbesluit heeft geleid tot voormelde 
tussenuitspraak van de Raad van State. 

2. Bij die tussenuitspraak is de raad opgedragen ofwel (i) de gebreken in het bestreden 
besluit te herstellen ofwel (ii) een nieuw besluit te nemen. 

Ad 2.i.a. 
Indien, na (her)beoordeling door de Raad van State op vordering van Taverne, dat 
(herstel)besluit niettemin onherroepelijk wordt, zal de u bekende grondruil worden 
teruggedraaid op kosten van de gemeente; immers de Raad van State heeft vastgesteld 
dat die grondruil rechtstreeks samenhangt met de verhoging van de bouwhoogte (zie 
R.0 5 van de tussenuitspraak). 

Ad 2.i.b. 
Indien, na (her)beoordeling door de Raad van State op vordering van Taverne, dat 
(hersteŲbesluit wordt vernietigd, - zuLks is met aan zekerheid aangrenzende 
waarschijnlijkheid te verwachten, gegeven het oordeel van de Raad van State ten 
aanzien van het omstreden raadsbesluit - dient een nieuw besluit te worden genomen, 
waarbij alsnog - onontkoombaar - de bouwhoogte wordt bepaald op 12 meter als 
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voorzien in het ontwerpplan. In dat geval zal Taverne schadevergoeding vorderen 
wegens vertraging van de bouw én de exploitatie van de recreatie-appartementen op įŞ" 
t i tel van een onrechtmatige overheidsdaad. 
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Ad 2.ii w 
Een nieuw besluit waarbij de bouwhoogte alsnog wordt bepaald op 12 meter, brengt ļ | 
met zich dat de procedure wordt beëindigd, de grondruil juridisch en financieel wordt n 
geëffectueerd en na verlening van de omgevingsvergunning (gebonden beschikking) de Ş 
recreatie-appartementen worden gerealiseerd vóór het zomerseizoen 2017; de strijdbijl a 
is alsdan begraven. S 

Ūī' 
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Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt bij de bepaling van de a 
bouwhoogte tot 12 meter, zijdens Taverne geen bezwaar bestaat dat alsdan de "witte 
kop" van het gebouw niet in aanmerking wordt genomen en dat aldus de bestaande 
bouwhoogte daarvan wordt gehandhaafd op 9 meter. 

Het is aan de raad om te beslissen welk scenario de raad verkiest, al dan niet met 
aanvaarding van het risico dat publieke middelen in het vervolg van het geschil worden 
betrokken. 

Hoogachtend, 

A.ĩť.M. van der Pluijm (mede namens) F.P. van Galen 
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Geachte raadsleden, 

Aannemende dat u kennis heeft genomen van de tussenuitspraak van de Raad van State 
van 18 mei 2016 in het geschil tussen Taverne en de raad ter zake het raadsbesluit van 
25 juni 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Werf e.o." brengen wij onder 
uw aandacht het navolgende. 

1. Zoals bekend wenst Taverne op het horecapand "Van Speijk", gelegen in het 
plangebied, vijf recreatie-appartementen te bouwen in een derde bouwlaag, 
waarvoor een bouwhoogte nodig is van 12 meter, zoals ook in het ontwerpplan 
voorzien; bij voormeld raadsbesluit is bij amendement de bouwhoogte verlaagd tot 9 
meter; het beroep van Taverne tegen dat raadsbesluit heeft geleid tot voormelde 
tussenuitspraak van de Raad van State. 

2. Bij die tussenuitspraak is de raad opgedragen ofwel (i) de gebreken in het bestreden 
besluit te herstellen ofwel (ii) een nieuw besluit te nemen. 

Indien, na (her)beoordeling door de Raad van State op vordering van Taverne, dat 
(hersteŲbesLuit niettemin onherroepelijk wordt, zal de u bekende grondruil worden 
teruggedraaid op kosten van de gemeente; immers de Raad van State heeft vastgesteld 
dat die grondruil rechtstreeks samenhangt met de verhoging van de bouwhoogte (zie 
R.0 5 van de tussenuitspraak). 

Indien, na (her)beoordeling door de Raad van State op vordering van Taverne, dat 
(herstel) bes luit wordt vernietigd, - zulks is met aan zekerheid aangrenzende 
waarschijnlijkheid te verwachten, gegeven het oordeel van de Raad van State ten 
aanzien van het omstreden raadsbesluit - dient een nieuw besluit te worden genomen, 
waarbij alsnog - onontkoombaar - de bouwhoogte wordt bepaald op 12 meter als 
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voorzien in het ontwerpplan. In dat geval zal Taverne schadevergoeding vorderen 
wegens vertraging van de bouw én de exploitatie van de recreatie-appartementen op 
t i tel van een onrechtmatige overheidsdaad. 

Ad 2.ii vi 
Een nieuw besluit waarbij de bouwhoogte alsnog wordt bepaald op 12 meter, brengt | 
met zich dat de procedure wordt beëindigd, de grondruil juridisch en financieel wordt 
geëffectueerd en na verlening van de omgevingsvergunning (gebonden beschikking) de 5» 
recreatie-appartementen worden gerealiseerd vóór het zomerseizoen 2017; de strijdbijl 
is alsdan begraven. Z 

Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt bij de bepaling van de 
bouwhoogte tot 12 meter, zijdens Taverne geen bezwaar bestaat dat alsdan de "witte 
kop" van het gebouw niet in aanmerking wordt genomen en dat aldus de bestaande 
bouwhoogte daarvan wordt gehandhaafd op 9 meter. 

Het is aan de raad om te beslissen welk scenario de raad verkiest, al dan niet met 
aanvaarding van het risico dat publieke middelen in het vervolg van het geschil worden 
betrokken. 

Hoogachtend, 

A.K.M. van der Pluijm (mede namens) F.P. van Galen 
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