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Aan de fractie van het CDA 
  
   
 

ALG 51 
 

-  
 
 
uitgaand 

Afdeling : Ontwikkeling en Beheer Ons kenmerk : 16UIT01804 
Team : Ruimtelijke Ontwikkeling Zaaknummer :  
Contactpersoon : Edwin de Waard Uw brief van : 4 maart 2016 
Telefoonnummer : (072) 888 03 33 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum :  
      
   

Onderwerp : Ontwikkelingen Ecodorp Bergen 
 
 
Geachte fractie, 
 
Door uw fractie zijn op 4 maart 2016 schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de 
Ontwikkelingen op het Mobilisatiecomplex aan de Groeneweg te Bergen. 
 
Onderstaand herhalen wij de vragen met daaronder de antwoorden. 
 
1. Conform de akte van levering diende binnen 18 maanden na tekening van deze akte bij 

de gemeente een bestemmingsplan te zijn aangeboden. Drie maanden daarna diende er 
een saneringsplan ter goedkeuring aan de provincie te zijn aangeboden. Kunt u ons 
bevestigen dat beide plannen zijn opgesteld en zijn aangeboden aan de betreffende 
instanties ? 
Antwoord:  
Beide plannen zijn opgesteld en aangeboden aan respectievelijk de gemeente en de 
provincie.  

 
2.  Indien de plannen zijn ingediend. Kunt u ons een kopie toesturen dan wel deze bij de 

Griffier ter inzage leggen ? 
Antwoord:  
Het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid -  Ecodorp Bergen kunt u 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0373.BPG09008MOBcomplex . 
De gemeente is niet het bevoegde gezag inzake bodemsanering. Het saneringsplan is 
opgevraagd en wordt na ontvangst aan de griffier aangeboden. 

 
3. Kunt u het bestemmingsplan voorzien van de reactie die hierop door u als college is 

gegeven ? 
Antwoord: 
Het voorontwerp is in de inspraak gebracht en ons college bereidt momenteel de 
antwoorden voor op de reacties, wat kan leiden tot aanpassingen. Daarna wordt het 
ontwerp bestemmingsplan formeel ter inzage gelegd. Vervolgens wordt het 
bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0373.BPG09008MOBcomplex
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0373.BPG09008MOBcomplex
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4. Het bestemmingsplan moest voor 20 november 2014 worden ingeleverd toch is de 

datum op het ontwerpbestemmingsplan (versie 1) juni 2015. Indien beide plannen zijn 
ingeleverd kunt u aangeven of beide plannen (bestemmingsplan en saneringsplan) op 
tijd zijn ingeleverd ? 
Antwoord: 
Het concept van een bestemmingsplan en het saneringsplan zijn op tijd ingeleverd bij 
het bevoegd gezag.  

 
5. Indien beide plannen tijdig zijn ingeleverd, wat is de reden dat de behandeling van deze 

plannen zo veel tijd vergt? 
Antwoord: 
In overleg met indiener is het aangeleverde bestemmingsplan vervolgens opgewerkt en 
daarom is het voorontwerp van de datum juni 2015. 

 
6. Via de plaatselijke media ontvangen wij berichten dat er al op het Ecodorp wordt 

gewoond, hierover ontvangen wij als partij ook klachten van omwonende. Kunt u 
aangeven of er inderdaad gewoond wordt op het Ecodorp? 
Antwoord: 
Ja, er wordt op het complex gewoond.  
 

7. Is wonen op het Ecodorp in overeenstemming met het aldaar vigerende 
bestemmingsplan? 
Antwoord: 
Zoals bekend is de bestemming Defensiedoeleinden in het vigerende bestemmingsplan. 
Wonen dat niet ten dienste staat van deze bestemming is niet toegestaan. Er is een 
verzoek tot tijdelijke bewoning in behandeling om de kwartiermakers te kunnen 
huisvesten anticiperend op het nieuwe bestemmingsplan. 

 
8. Zo nee. Kunt u aangeven wanneer hier voor het laatst op is gecontroleerd en kunt u ons 

voorzien van het verslag opgesteld door de handhavings ambtenaar? 
Antwoord:   
In week 6 van 2016 is voor het laatst gecontroleerd. Het verslag ligt bij de griffier ter 
inzage voor raadsleden.  

 
9. Op het Ecodorp worden tal van activiteiten georganiseerd, van openbare meditatie 

momenten en het bouwen van provisorische woningen tot zomerkampen. Zijn voor de 
vergunningplichtige activiteiten die de afgelopen 2,5 jaar zijn georganiseerd door het 
Ecodorp de eventueel noodzakelijke vergunningen afgegeven?  
Antwoord:  
Het college heeft vergunningen afgegeven voor evenementen die onder de Algemene 
Plaatselijke Verordening vallen en zijn gehouden op het MOB complex. Dit betreft 
tweemaal de openbare culturele manifestatie De Karavaan en eenmaal een besloten 
evenement IFAC (International festival of art en Construction).  

 
10. Welk beleid ligt er ten grondslag aan de afgifte van deze vergunningen, anders op welk 

raadsbesluit is het verlenen van vergunningen voor evenementen midden in het landelijk 
gebied gebaseerd als zo wel bestemmingsplan en structuurvisie dit verbieden?  
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Antwoord: 
De gemeenteraad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld waarbij het 
mogelijk is om evenementen te houden na vergunningverlening. Het staat een ieder vrij 
om voor elke locatie een verzoek in te dienen voor het houden van een evenement. Op 
het aanvraagformulier worden alle aspecten behandeld die in het kader van de openbare 
orde beoordeeld moeten worden. Een aanvraag evenementenvergunning wordt ter 
advisering voorgelegd aan de Veiligheidsregio. Dit advies wordt verwerkt in de 
vergunningverlening. Onder de gewijzigde regelgeving in het Besluit ruimtelijke ordening 
kan vervolgens ontheffing worden verleend van het geldende gebruik ter plaatse. Deze 
ontheffing is ook verleend. 
Dit laatste geldt voor de 2de keer Karavaan en het IFAC. Het college is van mening dat er 
op het complex ruimte is voor het houden van culturele evenementen daar dit in 
overeenstemming is met het Publiek Programma van Eisen zoals door de gemeenteraad 
vastgesteld op 8 november 2012, waarin gesteld is dat ook een invulling met cultuur 
en/of cultuur-educatie past in het imago van Bergen. De aanvragen zijn hierop getoetst. 

 
11. Is het op het terrein van het Ecodorp fabriceren van provisorische huisjes in 

overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan?  
Antwoord: 
Nee, dit is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan.  

 
12. Binnen het PPE dat op is gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van het MOB-

complex zijn eisen gesteld aan de te realiseren bebouwing. Ook heeft het Ecodorp 
bepaalde beelden geschetst bij haar bieding van de te verwachte bebouwing. Zijn de 
woningen die het Ecodorp wenst te bouwen (de zogenaamde ecowoningen) niet in strijd 
met het PPE dat stelt: ‘’Bebouwing dient qua omvang en verschijningsvorm 
(architectuur) aan te sluiten bij de (agrarische) bebouwing in de directe omgeving.’’  
Antwoord: 
Er is geen bouwaanvraag ingediend waaraan dit kan worden getoetst. 

 
13. Zijn de voorgenoemde ‘’ecowoningen’’ niet in strijd met de door Ecodorp zelf verstrekte 

ontwikkelingsvisie waar als voorbeeld van de te verwachte bebouwing onder andere de 
bebouwing op het Oude Hof wordt genoemd?  
Antwoord: 
Zie onder 12.  

 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Edwin de Waard, senior vormgever van 
het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 03 33. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 16UIT01804 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  CDA 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 4 maart 2016 
Onderwerp Ontwikkelingen Ecodorp Bergen 
Toelichting Als CDA-fractie zijn wij zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen 

rond het MOB-complex in Bergen. Wij hechten zoals u weet grote 
waarden aan de invulling van ons landelijk gebied. 
Wij zetten als fractie vraagtekens bij de ontwikkeling (of liever 
gezegd het uitblijven daarvan) van het ecodorp.  
 
Het is nu ruim 2,5 jaar geleden sinds de stichting ecodorp het 
MOB-complex heeft aangekocht. Helaas vernemen wij regelmatig 
berichten in de plaatselijke media die ons reden tot zorg geven. 
Daarbij kunt u denken aan het sluiten van ecodorp vanwege het 
onveilig verwijderen van asbest en de moeite die het ecodorp 
ondervindt haar financiering rond te krijgen. Inmiddels hebben ons 
berichten bereikt dat buiten de toegestane bewoning ook in nog 
niet gelegaliseerde complexen wordt gewoond. Dit terwijl wij nog 
niet hebben mogen vernemen van een toegezegd/ verplicht aan te 
leveren sanerings- en bestemmingsplan.  
 
De gemeenteraad heeft voor de ontwikkeling van het MOB-
Complex enkele spelregels mee gegeven in de vorm van oa het 
PPE. Als CDA vinden wij dat deze regels gehandhaafd dienen te 
worden. Door het ontbreken van officiële voortgangsinformatie 
maken wij ons zorgen of oorspronkelijke uitgangspunten nog 
gerealiseerd kunnen worden. Reden waarom wij de volgende 
vragen stellen. 

Vragen De fractie van het CDA stelt de volgende vragen: 
 
Conform de akte van levering diende binnen 18 maanden na 
teken van deze akte bij de gemeente een bestemmingsplan te zijn 
aangeboden. Drie maanden daarna diende er een saneringsplan 
ter goedkeuring aan de provincie te zijn aangeboden.  

1. Kunt u ons bevestigen dat beide plannen zijn opgesteld en 
zijn aangeboden aan de betreffende instanties? 

2. Indien de plannen zijn ingediend. Kunt u ons een kopie 
toesturen dan wel deze bij de griffie ter inzage leggen?  

3. Kunt u het bestemmingsplan voorzien van de reactie die 
hierop door u als college is gegeven?  
 

Het bestemmingplan moest voor 20 november 2014 worden 
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ingeleverd toch is de datum op het ontwerpbestemmingsplan 
(versie 1) juni 2015.  

4. Indien beide plannen zijn ingeleverd kunt u aangeven of 
beide plannen (bestemmingsplan en saneringsplan) op tijd 
zijn ingeleverd?  

5. Indien beide plannen tijdig zijn ingeleverd, wat is de reden 
dat de behandeling van deze plannen zo veel tijd vergt?  
 

Via de plaatselijke media ontvangen wij berichten dat er al op het 
ecodorp wordt gewoond, hierover ontvangen wij als partij ook 
klachten van omwonende.  

6. Kunt u aangeven of er inderdaad gewoond wordt op het 
ecodorp?  

7. Is wonen op het ecodorp in overeenstemming met het 
aldaar vingerende bestemmingsplan?  

8. Zo nee. Kunt u aangeven wanneer hier voor het laatst op is 
gecontroleerd en kunt u ons voorzien van het verslag 
opgesteld door de handhavend ambtenaar? 
 

Op het ecodorp worden tal van activiteiten georganiseerd, van 
openbare meditatie momenten en het bouwen van provisorische 
woningen tot zomerkampen. 

9. Zijn voor de vergunningplichtige activiteiten die de 
afgelopen 2,5 jaar zijn georganiseerd door het ecodorp de 
eventueel noodzakelijke vergunningen afgegeven?  

10. Welk beleid ligt er ten grondslag aan de afgifte van deze 
vergunningen, anders op welk raadsbesluit is het verlenen 
van vergunningen voor evenementen midden in het 
landelijk gebied gebaseerd als zo wel bestemmingsplan en 
structuurvisie dit verbieden?  

11. Is het op het terrein van het ecodorp fabriceren van 
provisorische huisjes in overeenstemming met het 
vingerende bestemmingsplan? 
 

Binnen het PPE dat op is gesteld ten behoeve van de ontwikkeling 
van het MOB-complex zijn eisen gesteld aan de te realiseren 
bebouwing. Ook heeft het ecodorp bepaalde beelden geschetst bij 
haar bieding van de te verwachte bebouwing. 

12. Zijn de woningen die het ecodorp wenst te bouwen (de 
zogenaamde ecowoningen) niet in strijd met het PPE dat 
stelt: ‘’Bebouwing dient qua omvang en verschijningsvorm 
(architectuur) aan te sluiten bij de (agrarische) bebouwing 
in de directe omgeving.’’ 

13. Zijn de voorgenoemde ‘’ecowoningen’’ niet in strijd met het 
door het ecodorp zelf verstrekte ontwikkelingsvisie waar 
als voorbeeld van de te verwachte bebouwing onder ander 
de bebouwing op het oude hof wordt genoemd?   
 

Naam en ondertekening 
 
N.G.M. Valkering,  
Fractie CDA 
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