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Raadsvergadering : 15 december 2016 
Naam opsteller : Stephan Plezier 
Informatie op te vragen bij : S. Plezier 
Portefeuillehouder(s) : H. Snabilie 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160118 

Raadsvoorstel
Onderwerp: Vaststellen nota zienswijzen, ontwerp bestemmingsplan "Woningbouw en 
agrarisch bedrijf Hargerweg, Groet" en beeldkwaliteitsplannen 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt: - het bestemmingsplan "Woningbouw en Agrarisch bedrijf Hargerweg, 
Groet", kenmerk NL.IMRO.0373.BPG06003hargerweg-B001, inclusief de 
"Nota beantwoording zienswijzen, met de daarin opgenomen wijzigingen 
vast te stellen; 

- de beeldkwaliteitsplannen "Hargerweg 2" te Groet en "Nieuw boerenerf te 
Groet" toe te voegen aan de Welstandsnota Bergen (2004). 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Uw raad wordt voorgesteld de nota zienswijzen, het ontwerp bestemmingsplan “Woningbouw 
en agrarisch bedrijf Hargerweg, Groet” en de daarbij horende beeldkwaliteitsplannen vast te 
stellen. Het vaststellen van bovenstaande documenten zou het sluitstuk zijn van 15 jaar 
planvorming.  
 
Wat regelt het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de melkveehouderij aan de Hargerweg 2 in 
Schoorl naar een perceel in de Groeterpolder en de bouw van vijf woningen op de 
vrijkomende locatie mogelijk.  
 
De ontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis. De voorgeschiedenis treft u aan onder het 
kopje terugblik. In eerste instantie zal worden ingegaan op de stand van zaken. 
 
Stand van zaken 
Op 23 augustus 2016 heeft ons college besloten het ontwerp bestemmingsplan ten behoeve 
van het indienen van zienswijzen ter visie te leggen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot 
en met 12 oktober 2016 ter visie gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen 
zijn afkomstig van de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap (HHNK). Van 
particulieren (omwonenden) of stichtingen zijn geen zienswijzen ontvangen.  
 
HHNK 
De zienswijze van het HHNK heeft betrekking op enkele passages uit de toelichting, het 
begrip peil uit de regels, onduidelijkheid over de verbeelding voor de nieuwe locatie 
(vanwege het ontbreken van meerdere kleuren) en over het opnemen van 
watercompensatielocaties op de verbeelding.  
 
De passages uit de toelichting zullen worden aangepast. Het begrip peil is in het plan 
opgenomen om de hoogte van bouwwerken te kunnen bepalen. Het HHNK verwart dit met 
het waterpeil. Dit deel van de zienswijze wordt niet overgenomen. Er is geen sprake van 
onduidelijkheid op de verbeelding. Het perceel kent namelijk maar één bestemming. Om 
deze reden is er ook maar één kleur. Omdat in dit stadium nog niet bekend is waar water 
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gecompenseerd wordt, is hiervoor nog niets opgenomen op de verbeelding. De compensatie 
zal in ieder geval in hetzelfde peilgebied plaatsvinden. Hiertoe zal vooraf ten behoeve van de 
watervergunning contact worden opgenomen met het HHNK. Daarnaast is 
watercompensatie geborgd via de Keur. 
 
Provincie 
De zienswijze van de provincie heeft betrekking op het beeldkwaliteitsplan (BKP) dat is 
opgesteld voor de locatie waar het bedrijf gevestigd wordt. De provincie is van mening dat 
voor wat betreft de ruimtelijke inpassing (detaillering van de inpassing in het landschap en 
het erfinrichtingsplan) van het nieuwe bedrijf nog puntjes op de ‘i’ gezet dienen te worden. 
De provincie heeft in de zienswijze geadviseerd hiervoor een landschapsarchitect in te 
schakelen. 
 
Naar aanleiding van de zienswijze heeft op 17 oktober 2016 een overleg plaatsgevonden 
met de landschapsspecialist van de provincie, een ervenconsulent, een afgevaardigde van 
de welstandscommissie, de initiatiefnemer en zijn adviseurs. Dit overleg heeft geresulteerd in 
een aantal belangrijke aanpassingen in het BKP. Met de aanpassingen kan de provincie zich 
vinden in het BKP, waarmee aan de opmerkingen uit de zienswijze wordt voldaan.  
 
De reactie op de zienswijzen is verwerkt in de nota zienswijzen die als bijlage bij dit advies is 
gevoegd. 
 
Terugblik 
Ons college heeft op 12 mei 2009 in principe ingestemd met de bedrijfsverplaatsing naar de 
Groeterpolder (locatie Hargerweg) en herontwikkeling van de vrijkomende locatie aan de 
Hargerweg 2, onder nadere planologische en stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
Voorafgaand aan dit besluit is conform de structuurvisie Landelijk Gebied Bergen eerst 
onderzoek gedaan naar hervestiging op een bestaande agrarische locatie en daarna naar de 
beste nieuwbouwlocatie in de Groeterpolder. 
 
Met het oog op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de bestaande situatie aan de 
Hargerweg 2 is in overleg met de provincie Noord-Holland een keuze en ontwerp gemaakt 
voor de te bouwen compensatiewoningen op de locatie. Er is met de provincie 
overeenstemming bereikt over dit plan op 9 oktober 2013.  
 
Begin januari 2014 is de gemeenteraad gevraagd om in principe in te stemmen met de 
gehele ontwikkeling. Omdat het ging om vestiging van een nieuw agrarisch bouwvlak midden 
in het open landelijk gebied, heeft een onafhankelijke derde op verzoek van de 
gemeenteraad nader onderzoek gedaan naar verschillende mogelijke verplaatsingslocaties.  
 
Conclusie uit dit onderzoek was dat de nieuwe locatie aan de Hargerweg de meest optimale 
mogelijkheid is voor het stichten van een nieuw agrarisch bedrijf. De andere onderzochte 
locaties bleken onuitvoerbaar. Het document gaf de raad inzicht in de (ruimtelijke) afweging 
die is gemaakt en over de uitvoerbaarheid van het plan. Op 26 juni 2014 heeft de 
gemeenteraad in principe ingestemd met de verplaatsing van de melkveehouderij 
(Hargerweg 2) naar de locatie Hargerweg in de Groeterpolder. Daarnaast is in principe 
ingestemd met de herontwikkeling van de vrijgekomen locatie, door middel van het bouwen 
van vijf nieuwe woningen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. 
 
Vooroverleg 
Na het besluit van de gemeenteraad zijn het concept bestemmingsplan en de concept 
beeldkwaliteitsplannen in de zomer van 2015 in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit 
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ruimtelijke ordening aan de overlegpartners gezonden. Er zijn vooroverlegreacties 
binnengekomen van Natuurmonumenten, het Hoogheemraadschap en de provincie Noord-
Holland, deze zijn meegenomen in de plannen. De provincie geeft in haar reactie van 
14 oktober 2015 aan dat de vijf woningen passen binnen de Ruimte voor Ruimte regeling en 
vraagt aandacht voor het nieuwe agrarische perceel om dit op een zorgvuldige manier in het 
kwetsbare landschapsbeeld in te passen. De periode erna is gewerkt aan het erfontwerp en 
(soberheid in) de inpassing daarvan, echter nog niet volledig tot tevredenheid van de 
provincie. In een aanvullingsbrief van 21 juli 2016 is aangegeven dat er nog onvoldoende 
sprake is van een uitgewerkt en onderbouwd ontwerp. Zoals onder kopje stand van zaken is 
aangegeven, is het beeldkwaliteitsplan aangepast waarmee sprake is van een goede 
ruimtelijke inpassing. 
 
Vervolgens is het plan voor een periode van zes weken ter visie gelegd.  
 
Ten slotte 
Deze bedrijfsverplaatsing vindt plaats in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling van 
de provincie. In de nieuwe Ruimte voor Ruimte regeling is het niet meer mogelijk om de 
verplaatsingskosten mee te nemen in de financiële onderbouwing van het plan. Om nog 
gebruik te kunnen maken van de oude regeling dient het bestemmingsplan uiterlijk op 
14 januari 2017 te zijn vastgesteld. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Wanneer uw raad instemt met het voorstel, zal het vaststellingsbesluit worden gepubliceerd. 
Diegenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen vervolgens beroep instellen. 
Aangezien de belangrijkste zienswijze geheel wordt overgenomen, is de kans hierop uiterst 
gering. Daarnaast kan door andere belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen 
gewijzigd vastgestelde onderdelen. In dezen betreft het enkele passages in de toelichting, 
voortvloeiend uit de zienswijze van het HHNK en onderdelen in het BKP die de ruimtelijke 
inpassing nog meer verbeteren.   
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: de raad is het bevoegd orgaan voor het vaststellen van 
bestemmingsplannen.  

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Initiatiefnemer, belanghebbenden. 
 
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: n.v.t. 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
In een eerder stadium is veelvuldig overleg gevoerd met de omgeving.  
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Externe communicatie: ja 
Het ontwerp bestemmingsplan is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en ter visie 
gelegd.  
 
Extern overleg gevoerd met: Initiatiefnemer, Ervenconsulent Mooi Noord-Holland, 
provincie, Welstandscommissie, adviseurs initiatiefnemer 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden. De bedrijfsverplaatsing kan enkel via onderhavig 
bestemmingsplan gerealiseerd worden. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Direct na uw besluit wordt het vaststellingsbesluit gepubliceerd. Zie verder onder kopje 
juridische gevolgen.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. Alle plankosten zijn voor initiatiefnemer. Eventuele planschade is middels een 
overeenkomst afgedekt. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? n.v.t. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 

 garantieverplichtingen: 

 risico’s gemeentelijke eigendommen: 

 overige risico’s: 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Aan dit voorstel is een langlopend proces vooraf gegaan. De raad heeft eerder een 
principebesluit genomen. Binnen deze kaders is het bestemmingsplan opgesteld. Het is in 
overleg met alle betrokken instanties geperfectioneerd.  
 
 
Bijlagen: raadsbesluit, Beeldkwaliteitsplan nieuw boerenerf beeldkwaliteitsplan 
Hargerweg 2(ligt ter inzage bij de griffie),, planregels, MER beoordelingsnotitie, Milieu 
situatietekening, tekening melding activiteitenbesluit, toelichting bestemmingsplan en 
onderzoeken (lig ter inzage bij de griffie), verbeelding, nota zienswijzen. 
 
 
 
Bergen, 1 november 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 


