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Raadsvergadering : 15 december 2016 
Naam opsteller : Robert Fa-Si-Oen 
Informatie op te vragen bij : R. Fa-Si-Oen 
Portefeuillehouder(s) : H. Snabilie 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160117 

Raadsvoorstel
Onderwerp: Omgevingsvergunning nieuwbouw jeugdcentrum JOEB - Visweg 45 A te 
Egmond-Binnen 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  Een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de nieuwbouw 
van een jeugdcentrum aan de Visweg 45 A te Egmond-Binnen 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Achtergrond 
Op 17 december 2015 heeft het college besloten om via de reguliere procedure een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de nieuwbouw van een jeugdcentrum (JOEB) op het 
perceel Visweg 45 A te Egmond-Binnen. Het nieuwe jeugdcentrum zal met een eigen entree 
tegen het bestaande dorpshuis ‘De Schulp’ aan worden gebouwd. Tegen dit besluit is door 
een omwonende een bezwaarschrift ingediend. Het college heeft dit bezwaarschrift 
ongegrond verklaard en de vergunning in stand gehouden.  
  
Vervolgens heeft de bezwaarmaker beroep aangetekend tegen de beslissing op zijn 
bezwaarschrift. Naar aanleiding van het beroepschrift heeft het college de gevolgde 
vergunningprocedure opnieuw bekeken en is tot de conclusie gekomen dat niet de reguliere 
procedure, maar de uitgebreide procedure had moeten worden gevolgd. Het college heeft 
daarom besloten om de aanvrager te verzoeken om  de verleende omgevingsvergunning te 
laten intrekken en vervolgens een nieuwe aanvraag te laten indienen, waarbij de uitgebreide 
procedure wordt gevolgd. Nadat de omgevingsvergunning (reguliere procedure) was 
verleend is met de bouw van het jeugdcentrum gestart. Het gevolg van de geschetste gang 
van zaken is dat het onvoltooide bouwwerk nu zonder vergunning aanwezig is. Het 
ingediende handhavingsverzoek door de bezwaarmaker is, met het oog op deze hernieuwde 
aanvraag, overigens afgewezen wegens zicht op legalisatie.      
 
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 
Dorpshuis ‘De Schulp’ heeft op 26 juli 2016 een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend, waarvoor de uitgebreide procedure moet worden gevolgd. Het bouwplan is ten 
opzichte van de vorige vergunningaanvraag niet gewijzigd en het verschil ten opzichte van 
de reguliere procedure is in hoofdlijnen als volgt:  
 

 Er dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld, waarin op alle relevante 
planologische en milieutechnische aspecten wordt ingegaan (goede ruimtelijke 
onderbouwing);  

 Het ontwerpbesluit is gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbinnen een ieder 
zijn zienswijze kan indienen; 

 Aangezien het gedeeltelijk gemeentegrond betreft, dient uw raad een ‘verklaring van 
geen bedenkingen’ af te geven alvorens het college de omgevingsvergunning kan 
verlenen.  
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Uw raad heeft in uw besluit van 12 mei 2015 reeds ingestemd met het bouwkundig ontwerp 
van het jeugdcentrum op deze locatie en tevens heeft u financiële middelen hiervoor 
beschikbaar gesteld. De gemeente vindt de herhuisvesting van deze maatschappelijke 
voorziening belangrijk. De verhuizing van de jongerenorganisatie naar deze locatie valt 
tevens ook samen met het verbeteren van de sociale veiligheid op de plek. Er is op dit 
moment namelijk onvoldoende toezicht waardoor er regelmatig sprake is van overlast door 
hangjongeren en zelfs de verkoop van verdovende middelen. Hoewel de exacte invulling nog 
nader dient te worden uitgewerkt zal het buitenterrein eromheen worden opgeknapt c.q. 
heringericht. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er geen planologische of milieu-
technische belemmeringen zijn die vergunningverlening in de weg staan. Er is sprake van 
een goede ruimtelijke ordening.    
 
Gedurende de inzage termijn van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is één zienswijze 
van een direct omwonende ontvangen. In de Nota van Beantwoording wordt op de 
zienswijze ingegaan en u wordt hiernaar verwezen. De zienswijze leidt weliswaar tot enkele 
aanpassingen van het ontwerpbesluit, maar niet tot een ander oordeel. De 
omgevingsvergunning kan dan ook worden verleend, mits uw raad een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ afgeeft.    
 
Uw raad wordt geadviseerd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, zodat het 
college de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het jeugdcentrum kan verlenen. 
Na de inwerking treding van de omgevingsvergunning kunnen de bouwwerkzaamheden 
weer worden hervat.   
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Zodra de ‘verklaring van geen bedenkingen’ wordt afgegeven, dan kan het college op de 
aanvraag beslissen door de omgevingsvergunning te verlenen. Vervolgens kunnen de 
bouwwerkzaamheden aan het onvoltooide bouwwerk na de inwerkingtreding van de 
vergunning worden voortgezet.     
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: 

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Uitgangspunt bij de realisatie van de nieuwe JOEB-accommodatie is dat de gemeente de 
bouw (grotendeels) financiert en fungeert als opdrachtgever voor de bouw. Dorpshuis ‘De 
Schulp is de aanvrager van de omgevingsvergunning en eigenaar van het pand. Stichting 
JOEB exploiteert het jeugdcentrum.  
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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 jeugdcentrum een lokale functie heeft. 
 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
Gedurende deze periode kon een ieder zijn zienswijze indienen.  
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
De aanvraag is volgens de wettelijke vereisten gepubliceerd in de gemeentebladen en de 
Staatscourant.   
 
Extern overleg gevoerd met: Provincie, Hoogheemraadschap en overige externe 
overlegpartners, Dorpshuis ‘De Schulp’, SWB/JOEB 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning waarop beslist dient te worden. Er zijn geen 
andere mogelijkheden voorhanden.    
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na het afgeven van de ’verklaring van geen bedenkingen’ wordt de omgevingsvergunning 
door het college verleend en wordt het besluit gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben 
ingediend bij de rechtbank een beroepschrift indienen.    
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In uw raadsbesluit d.d. 12 mei 2015 heeft u de bouw van het jeugdcentrum reeds in uw 
gemeentebegroting opgenomen en tevens subsidie toegekend. De financiële middelen zijn 
dan ook reeds gedekt. Gelet op de gestaakte werkzaamheden aan het onvoltooide 
bouwwerk zullen er afspraken moeten worden gemaakt met de aannemer en moeten 
mogelijk de reeds uitgevoerde bouwactiviteiten te zijner tijd opnieuw moeten worden 
uitgevoerd. Dit is momenteel nog niet te vertalen in een bedrag. Dit zal op een nader tijdstip 
worden uitgewerkt.   
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
De bijdragen van het Oranjefonds en het VSB fonds (totaal 85.000 euro). 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 

 garantieverplichtingen: 

 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
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 overige risico’s: 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): Ja. Op een nader tijdstip zal in 
overleg met de financieel consulent de mogelijke overschrijding op het krediet worden 
gespecificeerd. 
 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Uw raad dient te beslissen of u een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor dit bouwplan 
wenst af te geven. Uw raad heeft in het besluit van 12 mei 2015 reeds ingestemd met het 
bouwkundig ontwerp van het jeugdcentrum en tevens heeft u financiële middelen hiervoor 
beschikbaar gesteld. 
 
 
Bijlagen:  
 

A. Verklaring van geen bedenkingen  
B. Nota van beantwoording zienswijze 
C. Zienswijze 
D. Aanvraag omgevingsvergunning incl. bouwtekeningen 
E. Ruimtelijke onderbouwing (Rho adviseurs) 
F. Akoestisch rapport (Sijperda-Hardy)  
G. Bodemrapport (IDDS) 
H. Raadsbesluit d.d. 12 mei 2015 
I. Kernboodschap 

 
 
 
Bergen, 1 november 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 


