
Aan de gemeenteraad van Bergen-NH 
Postbus 175 
1860AD Bergen 

Schoorl 13 september 2016. 

Betreft verzoek aan de raad medewerking te verlenen om op het perceel Duinweg 58 een 
bouwvlak aan te brengen en dit voorstel te behandelen in de commissie bestemmingsplannen. 

Geachte raadsleden, 

Op het perceel Duinweg 58 bevinden zich een aantal legaal opgerichte gebouwen. Een van die 
legaal opgerichte gebouwen is in het verleden omgebouwd tot recreatiewoning. 

Aan het perceel is in het bestemmingsplan Schoorl Kernen, de bestemming Tuin, Wonen en 
Groen (wei) gegeven. Voorheen gold hier het bestemmingsplan Aagtdorp en was aan de gronden 
de bestemming agrarisch met bebouwing gegeven. Onder die bestemming was de bouw van een 
schuur met een bouwhoogte van 10 meter een oppervlakte van 1580 m2 mogelijk. Zie hiervoor 
ook onderstaande afbeeldingen. 

Deze schuur zou dan nu komen op gronden met de bestemming Tuin, Wonen en G (Wei). 

In 2012 is door de eigenaren een aanvraag wegens planschade ingediend. De uitkomst van die 
claim is bekend: Er is door de gemeente voor minimaal 29.000,- schade toegebracht. Op basis 
van de huidige bestemming moet de gemeente de jarenlang opgelegde forensenbelasting 
terugbetalen, moet het de jarenlang te hoge OZB terugbetalen en moet het alle heffingen 
afvalstoffenheffing terugbetalen. De WOZ waarde van de onroerende zaak is gedaald van ruim 
200.000,- naar 60.000,- De onroerende zaak is namens het college in het kader van de 
planschade getaxeerd op afgerond 30.000,- Eigenaren zien zich geconfronteerd met een 
waardedaling van hun onroerende zaak van meer dan 170.000,-

Het college heeft in het kader van het voorkomen van het vergoeden van planschade in 
geldelijke middelen, gemeend dat aan aanvragers ter compensatie van de door hun geleden 
planschade de mogelijkheid moet worden geboden om de voorheen ruimere 
bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan Aagtdorp alsnog te benutten. Het college heeft 
zich gecommitteerd hieraan medewerking te verlenen. Immers anders is er geen sprake van 
compensatie van schade maar van een holle uitspraak. 

Omdat het bouwen van een schuur van 1560 m2 en een bouwhoogte van 10 meter blijkens 
andere dossiers waaronder Teugelaan 31A en Teugelaan 31B waarvoor dezelfde planologische 
uitgangspunten gelden helemaal niet mogelijk blijkt, heeft aanvrager verzocht ter compensatie 
van zijn schade om een bouwvlak op de gronden met de bestemming Wonen aan te brengen. De 
op het perceel aanwezige bestaande bebouwing valt dan binnen dit bouwvlak. 

Het college wenst hieraan niet me te werken met de motivering dat het beleid van de gemeente 
hierin niet voorziet. Dit kennelijke beleid dat hier wordt aangehaald blijkt helemaal niet te 
bestaan. Er heeft nimmer een publicatie van dit beleid plaatsgevonden. Het beleid is niet terug te 
vinden in documenten die door de gemeente zijn geproduceerd. 
Het toekennen van een bouwvlak is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Wij verzoeken 
derhalve uw raad in principe medewerking te verlenen aan het toekennen van dit bouwvlak ter 
compensatie van de door aanvragers geleden planschade. 

Gemeente Bergen 
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Omschrijving uit de WOZ administratie: 

Taxatieverslag woningen Waardepeildatum: 01-01-2009 

Objectgegevens 

WOZ-objectnummer 37300019787 

Adres Duinweg 58 ZA 

Woonplaats SCHOORL 

Soort object Vrijstaande recreatiewoning 

Bouwjaar 1995 

Inhoud 150 m
s 

Grondoppervlakte 2850 m
: 

Onderdelen - Berging/schuur vrijst. zadeldk 
- Berging/schuur vrijst. zadeldk 
- Tuinhuis/blokhut 

Type woning: Vrijstaande recreatiewoning 

Onderdelen Bouwjaar Oppervlakte (m2) Inhoud (m3) 
Woning 1995 48 150 
Berging/schuur vrijst. zadeldk 25 150 
Berging/schuur vrijst. zadeldk 50 150 
Tuinhuis/blokhut 4 10 
Grond bij woning 500 0 
weiland 2350 0 

Blijkens de relevante door het college vastgestelde brondocumenten is er op het perceel sprake 
van een woning en wel van een vrijstaande recreatiewoning. 

De BAG administratie laat het volgende zien: 
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daar waar het college in de zitting van de Raad van State heeft gesteld dat het herstellen van de 
oude bouwmogelijkheden geen enekel probleem zou opleveren blijkt dat hetgeen door dhr Hink 
is gesteld juist wel een probleem op te leveren. Zoals uit bovenstaande ingekleurde kadastrale 
kaarten blijkt valt het bouwvlak voor de agrarische bebouwing samen met de bestemming Tuin 
in het nieuwe bestemmingsplan. Op de gronden met de bestemming Wonen (W-2 (c) mogen 
zonder bouwvlak geen gebouwen worden opgericht. Waar op deze gronden legale gebouwen 
staan met een oppervlakte van 127 m2. 

De gemeenteraad heeft in 2009 bij het opstellen van het bestemmingsplan aangegeven dat het 
perceel de bestemming Wonen (W-2 (c)) heeft gekregen. De gronden zijn daarmee bestemd om 
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wonen. Dit zou dan volgens de raad minimaal mogen plaatsvonden in de bestaande en 
op het perceel aanwezige bebouwing. 

Het college is nu van mening dat die bebouwing mag worden verruimd tot 1580 m2 en wil 
hieraan meewerken en hiervoor de kosten voor de ruimtelijke onderbouwing voor zijn rekening 
nemen. Het college weigert echter aan aanvragers gemachtigde het bureau kenbaar te maken 
waartoe aanvragers zich dient te richten voor het opstellen van die ruimtelijke onderbouwing. 
Het bì ijkt dat het college iets heeft aangeboden waartoe het niet bevoegd is. 

Om dļe reden wenden wij ons nu tot uw raad: Wij verzoeken u te doen wat uw raad in 2009 met 
het nieuwe bestemmingsplan Schoorl kernen heeft beoogd: het wonen op het perceel Duinweg 
58 mogelijk te maken middels het toekennen van een bouwvlak conform de aanduiding (c) op de 
aan dfe gronden gegeven bestemming. 

Dit bouwvlak zou dan net als alle andere bouwvlakken op en afstand van 3 meter van de 
zijdel ngse perceelsgrenzen moeten liggen. 

Wij verzoeken uw raad de commissie bestemmingsplannen te horen of een dergelijke oplossing 
realiseerbaar is. Wij verzoeken uw raad de algemene raadscommissie te horen of ter 
compensatie van de geleden planschade een dergelijke oplossing voor de raad aanvaardbaar is. 

Mocht dit volgens uw raad niet het geval zijn dan verzoeken wij uw raad (scommissie) zich uit te 
spreken of het bouwen van een schuur van 1580 m2 binnen het daartoe in het oude 
beste nmingsplan aangegeven bouwvlak voor uw raad acceptabel is. En zo ja welk bureau 
aanvragers dan op kosten van de gemeente een onderbouwing voor een dergelijk bouwwerk 
mogen laten opstellen. In het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling kan dan na sloop van 
1000 m2 van de nieuwe bebouwing alsnog een woning op het perceel worden opgericht. Om 
deze wat omslachtige en voor de gemeente kostbare werkwijze te voorkomen is het redelijk dat 
uw raad medewerking verleent aan het nu voorliggende voorstel om een bouwvlak toe te 
kennen. 

Mocht uw raad het verzoek afwijzen, dan verzoeken aanvragers uw raad het college op te dragen 
de in iet planschadebesluit opgenomen planschadebedrag, te vermeerderen met de wettelijke 
rente in geldelijke middelen uit te keren. In dat geval zal de situatie in 2019 bij het opstellen van 
het ní euwe bestemmingsplan opnieuw door aanvragers aan de orde worden gesteld nu de 
besta înde bebouwing dan niet voor de tweede keer onder het overgangsrecht mag worden 
gebracht. 

In hel: kader van het oplossingsgericht overleg hebben aanvrager en zijn gemachtigde op 4 juli 
2016 een gesprek gehad met wethouder Snabilie. 

De suggestie die in het gesprek aan eigenaar en gemachtigde is gegeven laat zich zien in de mail 
react e namens dhr. Snabilie: 

Geachte heer Zomers, 
Op 4 jí jli heeft u met uw cliënt, de heer Lovink, met wethouder Snabilie en mij gesproken over het perceel 
Duinwìg 58. 

Startp jnt van het gesprek was de uitspraak van de Raad van State inzake toegekende planschade voor dit 
percedl. 

Doel van het gesprek was uw ideeën over de afdoening van de zaak te horen. Enkele ideeën zijn door u 
benoemd. 

Wij willen graag samen met uw cliënt tot een goede oplossing komen. 
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Omdat elk door u benoemd idee, zoals u zelf heeft geschetst voor- en nadelen heeft, hebben wij tot circa 1 
september de tijd nodig om met een inhoudelijke reactie te komen. 

Dit is vooral ingegeven door de vakantieperiode en het feit dat meerdere disciplines betrokken dienen te worden 
bij een inhoudelijke afweging. 

Ik ga uit van uw begrip en verzoek u deze mail aan uw cliënt te sturen. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de heer Snabilie, 

De reactie namens de wethouder doet hoop en verwachtingen opleven van een voor eigenaar 
gunstige standpuntbepaling. 
Wij willen graag samen met uw cliënt tot een goede oplossing komen. 

In de daarop volgende brief van 12 september (en nu namens het college) is van deze intenties 
helemaal niets meer terug te vinden. In de door een jurist (waarschijnlijk P.Hink) opgesteld brief 
is zelfs een aanvullende voorwaarde opgenomen ten aanzien van het vergoeden van de 
planschade. 
Wij hebben u in ons besluit aangegeven dat u gedurende een periode van vijf jaar gebruik 
kunt maken van de oorspronkelijke (voor de bestemmingswijziging) bouw- en 
gebruiksmogelijkheden op uw perceel. Concreet betekent dit dat u gedurende deze vijf jaar 
een aanvraag om omgevingsvergunning kunt indienen om de onder het vorige planologische 
regime - het bestemmingsplan 'Aagtdorp' - bestaande, en op de peildatum vervallen, bouw
en/of gebruiksmogelijkheden alsnog te realiseren. 

De kosten voor deze planologische medewerking komen voor rekening van de gemeente. 
Overige kosten, welke u ook had dienen te maken toen het bestemmingsplan 'Aagtdorp' nog 
van kracht was, komen voor uw rekening. 

Indien compensatie in natura uiteindelijk niet mogelijk blijkt om redenen gelegen buiten uw 
macht zullen wij alsnog overgaan tot betaling van de tegemoetkoming in de planschade. 
Ik verzoek u uw cliënt, de heer Lovink, van deze brief op de hoogte te brengen. 

In de, in de eerste alinea aangegeven compensatie ontbreekt dat het college nu het hier een 
compensatie van schade betreft, ook daadwerkelijk zijn medewerking zal verlenen aan een 
aanvraag die conform dat oude bestemmingsplan zal worden ingediend. Dit is een essentieel 
punt van het compenseren van planschade:" Meewerken aan hetgeen wordt aangevraagd" 

Het woord "uiteindelijk" staat in het planschadebesluit eveneens niet opgenomen en is derhalve 
eveneens onjuist. Het kan van een eigenaar niet worden verlangd dat deze meerdere plannen zal 
indienen om te bezien aan welke plannen dan wel zal worden meegewerkt. De aangeboden 
compensatie ziet toe op het realiseren naar keuze van bijvoorbeeld een paardenhouderij in een 
gebouw met een oppervlakte van 1580 m2. Daartoe heeft het college zijn medewerking 
toegezegd. Het nu voorliggende verzoek van aanvrager dient planologisch dan ook te worden 
afgezet tegen een dergelijke bebouwingsmogelijkheid. 

In afwachting van de berichtgeving van de door uw raad ingenomen standpunt, 

Hoogachtend, 

Ing. F.Zomers 
Oudendijk 17 
1871VB Schoorl 
Adviseur gemachtigde 
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