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Figuur 1: Ligging van het plangebied (www.opentopo.nl).
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor 
sloop en bouwwerkzaamheden aan de Breelaan 19 te Bergen. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde 
archeologische verwachting van het gebied. Daarna zijn boringen geplaatst.

Op het adres staat het Parkhotel Bergen dat bestaat uit Pension Erica uit 1910 
met enkele latere aanbouwen rondom. De beoogde ingreep bestaat uit het 
slopen van de aanbouwen, het bouwen van een dubbeldeks parkeergarage met 
daarboven hotelkamers aan de westzijde en het bouwen van een kelder en een 
brasserie aan de oostzijde

Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die in het 
Neolithicum is gevormd. In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 
580 cm -mv. Hieruit blijkt dat de bodem bestaat uit duinafzettingen op een 
kleilaag op veen op strandafzettingen. De top van het bodemprofiel (de 
duinafzettingen) is in de 20e eeuw verstoord tot dieptes variërend tussen 80 en 
180 cm -mv. 

Op grond van de interpretatie van het bodemprofiel worden twee potentiële 
archeologische niveaus onderscheiden: de top van het veenpakket met mogelijk 
resten van veenwinning, en het afdekkende kleipakket. Dit vormt een loopvlak 
waarin resten van landbouw (beakkering) en/of bewoning aanwezig kunnen zijn. 
Eventuele resten dateren uit de IJzertijd of recenter. De top van het kleipakket ligt
tussen de -67 en -14 cm NAP.

Bureau voor Archeologie adviseert om de civiele graafwerkzaamheden voor de 
aanleg van de parkeergarage en voor de uitbreiding van de Brasserie 
archeologisch te begeleiden om eventuele archeologische waarden te 
documenteren voordat deze worden vernietigd.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat archeologische resten worden aangetroffen op plaatsen waar die niet 
worden verwacht. Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij 
de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 van de Monumentenwet
uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 
gemeente Bergen (NH.).
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
sloop en nieuwbouw van delen van het Parkhotel aan de Breelaan 19 te Bergen. 

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid waarbij geldt dat bij 
bodemverstorende ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm rekening 
moet worden gehouden met archeologische waarden. 

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 1.190 m2, zie fig. 2 en 3. De beoogde
ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot ongeveer 7 meter diep (dubbeldeks
parkeergarage). Hiermee overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en is 
onderzoek op de locatie uitgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA versie 3.3). Het plan van aanpak voor het veldwerk is getoetst en 
goedgekeurd door de bevoegde overheid.

1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) heeft de 
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 3.3, protocol 4002.1

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer de diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

Genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van 
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.2 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Bergen (Noord – Holland) in de gelijknamige 
plaats. Het plangebied wordt begrensd door de Stationsstraat in het zuiden, het 
Smallepad in het westen en de Breelaan in het oosten. Aan de noordzijde ligt een
bebouwd perceel (fig. 2, 3 en 4). Het plangebied heeft een omvang van 1.190 m2.

De kern van de bebouwing bestaat uit Pension Erica gebouwd in 1910. Onder de
bebouwing aan de westzijde bevindt zich een kleine kelder. De ligging, diepte en 
omvang zijn nu onbekend. Onder de bouwing aan de westzijde van het pension 
is de grond naar verwachting tot zeker 80 cm diep verstoord (fundering op staal).

Tegen het pension aan de oostzijde zijn in de loop van de tijd verschillende 
aanbouwen gerealiseerd (fig. 5). De aanbouwen uit 1979 en 1993 hebben een 
verlaagde vloer tot (naar schatting) -1 m NAP (2 m -mv). 

De beoogde ingreep bestaat uit het slopen van de aanbouwen en vervangen 
door nieuwbouw. Aan de oostzijde wordt de brasserie vervangen waarbij aan de 
zuidzijde een kelder wordt gerealiseerd tot 3,4 m -mv (fig. 6 en 7). De nieuwe 
brasserie ligt aan de noordoostzijde enkele meters buiten het huidige bebouwde 
vlak.

Aan de westzijde worden nieuwe hotelkamers gebouwd met daaronder een 
dubbellaags parkeerdek. Hierbij wordt de bodem tot circa 5 m -mv vergraven. 

In fig. 9 staan de verstoringsdieptes in kaart weergegeven.

2.3 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

1(CCvD 2013)
2(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
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Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich 
tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. De gemiddelde zeespiegel bevindt zich dan 
tussen -4,5 en -3 m NAP.3 In de Bronstijd verlandt het zeegat. Na de verlanding 
groeit in de lage delen veen. Op andere plaatsen hebben zich duinen gevormd 
(Laagpakket van Schoorl). De duinen zijn in de Middeleeuwen ontgonnen.

Op de geologische kaart staan in het plangebied Oude Duin en Strandzanden 
gekarteerd, eventueel met Hollandveen (fig. 10). De strand en duinzanden ten 
noorden van Bergen zijn over het algemeen kalkloos terwijl die ten zuiden van 
Bergen kalkrijk zijn. Dit wordt veroorzaakt door een andere herkomst van het 
sediment (noordelijke rivieren zoals de Elbe vs. Maas en Rijn). Ook de Oude 
Duin en Strandzanden zijn hier zodoende kalkloos.4

Negentig meter zuidelijk van het plangebied is de top van een veenpakket 
aanwezig op ongeveer 0,69 m NAP.5 Hierop liggen zandlagen, vermoedelijk 
duinafzettingen (Laagpakket van Schoorl). Bij de Ruïnekerk, ongeveer 150 m 
zuidelijk van het plangebied ligt de top van het veen tussen 0,28 en 0,16 m NAP.6

Onder de veenlaag ligt 'strandwalzand' met de top op -0,38 m NAP (2,4 m -mv). 
Het veen is gevormd vanaf de Midden – Bronstijd, ongeveer 1300 v. Chr.7 De 
vorming van het veen komt dus overeen met de periode van het sluiten van het 
Zeegat van Bergen. De top van het betreffende veenpakket wordt gedateerd in 
de Late Bronstijd.8 Na de veengroei zijn de gebieden overstoven en bedekt 
geraakt met een zandpakket.

In het Dinoloket en BISNederland staan geen boorprofielen in of nabij het 
plangebied geregistreerd.9 Gelijktijdig met dit onderzoek wordt milieuhygiënisch 
bodemonderzoek uitgevoerd – de resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar bij
het schrijven van dit onderzoeksrapport.

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 10) S4: Oude Duin en Strandzanden, eventueel met een Hollandveen- 
inschakeling (V signatuur) en /of Afzettingen van Calais.

Geomorfologie10 Bebouwing (Beb).

AHN Bebouwd. Het maaiveld van het plangebied ligt op ongeveer 1 m NAP.

Bodemkunde11 bebouwd .

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.4 Bewoning en historische situatie
Gedurende het Neolithicum ontstaat langs de kust een doorlopende rij 
strandwallen met op slechts enkele plaatsen een opening, waaronder bij Bergen. 

3(Van de Plassche 1982)
4Zie ook profiel X-X' – geologisch kaartblad 19West.
5(Salomons 2013)
6(Hoogendijk 2011)
7Hoogendijk 2011: 3075±60 BP; 1420 - 1260 v. Chr. (1 sigma), 1460 - 1130 v. Chr. (2 

sigma) 
8Hoogendijk 2011: 2700±75 BP; 920 - 790 v.  Chr.  (1  sigma),  1050  -  760  v.  Chr. (2 

sigma)
9(Dinoloket; Alterra Wageningen UR 2012)
10(Alterra 2004)
11(Wagenaar e.a. 1987)
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Deze strandwallen zijn gunstige vestigingsplaatsen, maar in of nabij het dorp 
Bergen zijn nog geen archeologische resten uit deze periode aangetroffen, 
waarschijnlijk door de diepe ligging van deze resten en mogelijk doordat de 
strandwallen bij het zeegat van Bergen zich nog regelmatig verplaatsten en 
nederzettingsresten zijn geërodeerd. 

Bergen wordt voor het eerst vermeld in de goederenlijst van de Utrechtse Sint-
Maartenkerk, (ca.  960  n.Chr.)  waaruit  blijkt  dat  de  kerk  er  vijf  hoeves  
bezat. Het  dorp  is  ontstaan uit de samensmelting van enkele gehuchten of 
buurtschappen: Oudburg, Zanegeest, Westdorp en Oostdorp. De kerk van 
Bergen wordt al in 1094 genoemd en vormt een centrale plaats waar de 
gehuchten rondom liggen. 

Op een 16e eeuwse kaart staat de bebouwing rondom de kerk ingetekend (fig.
11). Het plangebied ligt ten noorden van de toenmalige kerk aan een (verder 
onbebouwde) weg. In de tachtigjarige oorlog wordt de kerk verwoest en 
gedeeltelijk weer herbouwd. 

In het midden van de 17e eeuw (kaart van Dou, fig. 12) is de situatie nauwelijks 
veranderd. Het plangebied zal nog tot in de 20e eeuw in onbebouwd gebied 
liggen. In de 17e eeuw heet de huidige Breeweg de 'Heer Wegh'. Ten noorden 
van het plangebied loopt een watergang die 'Beeck' wordt genoemd. Langs de 
Breeweg/Heer Wegh staan bomen. Langs achterzijde (westzijde) loopt 'Smalle 
pat' – deze steeg bestaat nog steeds.

In de 19e eeuw is het plangebied in gebruik als bouwland (fig. 13, 14 en 15). 
Begin 20e eeuw wordt de Stationsstraat langs de zuidzijde van het perceel 
aangelegd en staat de eerste bebouwing, vermoedelijk Pension Erica 
ingetekend, alhoewel op de topografische kaart de weg (incorrect) door het 
plangebied lijkt te lopen (fig. 17). In de tweede helft van de 20e eeuw wordt de 
bebouwing steeds verder uitgebreid (fig. 18 en 19).

2.5 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Een uitsnede uit de beleidskaart van de gemeente staat in fig. 20. Archeologische
terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan weergegeven in fig. 21.
De voornaamste gegevens staan toegelicht in tabel 2 en worden hieronder 
besproken.

Tachtig meter zuidelijk van het plangebied ligt de noordelijke rand van AMK 
terrein van het centrum van Bergen (nr. 13.871). Binnen het centrum ligt de ruïne 
kerk van Bergen, eveneens een AMK terrein (nr. 4.252). Vierhonderd meter 
zuidwestelijk liggen de resten van het buitenhuis de Maesdammerhof (AMK 
terrein 4.257).

In het plangebied liggen geen archeologische terreinen en waarnemingen. Het 
plangebied ligt wel in een onderzoeksmelding. Het betreft een beknopt 
bureauonderzoek dat is opgesteld in het kader van het vaststellen van het 
bestemmingsplan Bergen – Centrum (onderzoek 15.692). Zestig meter noordelijk
is voor de nieuwbouw van een hotel aan de Breelaan 35 archeologisch bureau- 
en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn geen archeologische resten 
aangetroffen (onderzoeken 19.873 en 20.144). Tachtig meter westelijk is voor 
een nieuwe woning aan de Vijverlaan 7 een bureau-, boor- en 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn evenmin behoudenswaardige 
archeologische resten aangetroffen. Negentig meter zuidelijk is aan de Breelaan 

Bureau voor Archeologie Rapport 285 Bergen Breelaan 19
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3A-B archeologisch bureau-, boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
(onderzoeken 57.280, 57.253 en 59.819). Hierbij is in een proefsleuf een 17e 
-eeuwse greppel aangetroffen. De resten werden als niet behoudenswaardig 
beoordeeld.

Eveneens ongeveer negentig meter zuidelijk is het terrein van voormalige 
pension De Rustende jager onderzoek uitgevoerd (proefsleuvenonderzoek en 
opgraving, onderzoek 3.865). Hierbij zijn archeologische resten van continue 
bewoning vanaf de 13e/14e eeuw tot aan de 19e eeuw gedocumenteerd.

Bron Omschrijving

Archeologische terreinen 4.252 - Bergen - Centrum; Kerkstraat - Terrein van hoge 
archeologische waarde

Terrein met sporen van de vroegste kerk in dit gebied die reeds in 1094 
bestond. Bij waarnemingen in 1989 bleek dat zich in de ondergrond 
sporen van een 11e – 12e eeuwse ringgracht bevinden. Te verwachten is
dat in de bodem ook nog overblijfselen van de tufstenen voorloper van 
de ruïnekerk aanwezig zijn. In 1573 werd de toen bestaande bakstenen 
kerk verwoest. De ruïne daarvan is nog aanwezig en wordt nog ten dele
als kerk gebruikt. Het uit zand bestaande kerkterrein is vrij hoog. 
Aangezien de overblijfselen een bijdrage leveren aan de 
bewoningsgeschiedenis van het gebied, wordt in principe behoud van 
dit terrein nagestreefd.  

4.257 - Bergen - Maesdammerlaan; Craeneberch - Terrein van hoge 
archeologische waarde

Terrein met de resten van het buitenhuis de Maesdammerhof. De locatie
is als open plek in het bos herkenbaar. De brede sloten die het geheel 
omringden zijn nog ten dele aanwezig. Bewoningssporen zijn tot circa 
0.5 meter beneden maaiveld aangetroffen. Het terrein levert in 
wetenschappelijk opzicht een belangrijke bijdrage aan de 
bewoningsgeschiedenis van het gebied.

13.871 - Bergen - Centrum - Terrein van hoge archeologische 
waarde

Historische kern van het dorp Bergen. De begrenzing van deze 
historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-
1859, schaal 1:25.000. De archeologische waarde van historische kern 
en bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, 
boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische
sporen en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische
informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern.

Waarnemingen 22.484 - Bergen - Ruïnekerk

Vondstlokatie aan binnenzijde kerkhofmuur bij noord-oosthoek transept. 
De vermoedelijke gracht is gevuld met vuil donkergrijs zand. De 
onderste zandlaagis bruin ijzerhoudend.De oudste vermelding van de 
kerk is uit 1094.

22.485 - Bergen - Ruïnekerk

Vondstlokatie aan binnenzijde kerkhofringmuur bij noord-oosthoek 
transept.Laag boven vondst betreft huidige kerkhofmuur. Laag van 
vondst is nog aan-wezige diepte fundering; 7 lagen baksteen met 6 
lagen specie: 570 mm.Laag onder vondst is tamelijk schoon zand 
zonder bodemverbetering.Identificatienr.ROB: ga990005.

47.766, 47.836, 48.483 en 445.763 Bergen - Rustende Jager

Ze verder onderzoek 3.865.

431.095 - Bergen - Vijverlaan 7

Zie verder onderzoeksmelding: 48.924

Vondstmeldingen Geen

Onderzoeksmeldingen 3.865 - Bergen - De Rustende jager – proefsleuvenonderzoek en 
opgraving

Bureau voor Archeologie Rapport 285 Bergen Breelaan 19
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Bron Omschrijving

Inventariserend archeologisch veldonderzoek op het terrein van 
horecacomplex De Rustende jager in het centrum van Bergen. 
Aanleiding is de aanleg van een woningen- en winkelcomplex met een 
ondergrondse parkeergarage op het terrein. 

Gedurende het onderzoek zijn in de werkputten verschillende sporen en
vondsten van vroegere bewoning en landgebruik aangetroffen. De 
meest aangetroffen sporen waren kuilen en greppels. Enkele kuilen 
konden specifieker worden gedefinieerd tot haardkuilen en paalkuilen. 
Daarnaast zijn er oude oppervlakten en enkele dumplagen 
aangetroffen. Het vondstmateriaal bestond hoofdzakelijk uit aardewerk, 
met daarnaast bot, glas, diverse metalen objecten, baksteen en 
natuursteen (waaronder veel leisteen).12

Na het proefsleuvenonderzoek is het terrein opgegraven door amateur 
archeologen i.s.m. een archeologisch bedrijf. Tijdens de opgraving 
onderzoek kwamen sporen aan het licht in de vorm van greppels, 
kuilen, waterputten en restanten van vlechtwerkwanden wijzend op een 
onafgebroken bewoning van het terrein vanaf de 12e /13e eeuw tot 
heden. Deze bewoning lijkt zich vooral geconcentreerd te hebben op de 
hoek Breelaan/Karel de Grotelaan, de vroegere Oostdorper Doodweg. 
Dit is af te lezen aan de ligging van de meeste kuilen en waterputten. 
Historische kaarten en prenten wijzen er ook op dat juist dit gedeelte 
van het terrein bebouwd was. De oude 18e -19e eeuwse herberg “De 
Rustende Jager” lag feitelijk op deze hoek, waar nu het huidige café 
d’Alderliefste staat. De herberg functioneerde in deze periode als een 
uitspanning langs de doorgaande route, de Oostdorper Doodweg. Het 
archeologische vondstmateriaal bestond uit fragmenten van vele 
soorten aardewerk, glas en dierlijk bot. Het merendeel van de 
fragmenten bleek afkomstig uit een van de vele kuilen of waterputten. 
Enkele concentraties van vondsten waaronder vele fragmenten van 
flessen, drinkglazen en goudse kleipijpen uit de 18e en 19e zijn een 
directe verwijzing naar de activiteiten in en om de herberg.13

15.692 - Bergen - Centrum - bureauonderzoek

Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied 
Bergen – Centrum. Bureauonderzoek i.v.m. herziening 
bestemmingsplan, archeologieregimes vastgesteld.14 De onderzoeker 
stelt vast dat in het plangebied Bergen-Centrum bewoningssporen uit de
Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn. Daarnaast kunnen archeologische
resten uit de Bronstijd, Late IJzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn. Op
basis van deze gegevens worden verschillende archeologie regimes 
vastgesteld voor in het bestemmingsplan. Plangebied Parkhotel ligt in 
'Overig Gebied'. In dit gebied gebied waarin haakwallen aanwezig zijn. 
In dit gebied geldt een brede verwachting voor resten uit de prehistorie 
en later. Het regime betekent dat rekening moet worden gehouden met 
archeologie bij ingrepen groter dan 500m2 en dieper dan 40cm. Het 
betreffende regime is overgenomen in de gemeente-dekkende 
beleidskaart.15

19.873 en 20.144 - Bergen - Wapen van Bergen, Breelaan 35 – 
bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek

Bureauonderzoek uitgevoerd omwille van de geplande nieuwbouw 
'Wapen van Bergen'. De situering van de onderzoekslocatie op een van 
de oude strandwallen, de vondstmeldingen in de directe omgeving en 
de aangetoonde aanwezigheid van een aantal goed geconserveerde 
archeologische sporen en vondsten bij opgravingen in de kerkbuurt 
maakt de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het 
plangebied hoogstwaarschijnlijk. Ook de situering op een steenworp 
afstand van de dorpskern doet vermoeden dat hier zeker sporen uit het 
verleden aanwezig zullen zijn. 

12 (Flamman en Parlevliet 2001)
13 (De Koning, Vaars, en Dautzenberg 2003)
14 (Husken 2006)
15 (Husken 2006)
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Bron Omschrijving

Op de locatie wordt mogelijk nog een parkeerkelder aangelegd. In dit 
geval dient het uitgraven van de bouwput archeologisch begeleid te 
worden. Het IVO heeft slechts perifere agrarische sporen uit de 
18de/19de eeuw opgeleverd, maar op een dieper niveau konden 
archeologische waarden niet worden uitgesloten. De boringen liepen nl. 
vol met opdringend grondwater. Na waardering volgens de specificaties 
in de KNA is de vindplaats niet behoudenswaardig bevonden. Deze 
kwalificatie geldt uitsluitend tot de met de grondboor bereikte maximale 
diepte van -0,5 m NAP.16

48.504 en 48.924 - Bergen - Vijverlaan 7 – bureauonderzoek,  
booronderzoek en proefsleuvenonderzoek

De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door het voornemen 
om binnen het plangebied een nieuwe woning te realiseren. Het 
plangebied ligt binnen een archeologisch aandachtsgebied, waardoor 
voorafgaand aan de bodemingrepen een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd dient te worden. Uit het bureauonderzoek en booronderzoek 
bleek dat zich een potentieel archeologisch niveau bevond onder één 
meter -mv. Dit niveau is onderzocht met proefsleuven. 

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat in ieder geval de 
onverstoorde ondergrond tot de strandwal of haakwal van Bergen 
gerekend kan worden. Ook is bevestigd dat het bovenste gedeelte van 
het bodemprofiel is verstoord. Tenslotte is in overeenstemming met de 
verwachtingen een deels intact laat middeleeuwse / nieuwe tijdse 
cultuurlaag (oude A-horizont) aangetroffen, waaronder zich een aantal 
noord- zuid lopende sporen bevinden die samenhangen met het 
agrarische gebruik van het gebied. Dergelijke sporen zijn niet onbekend 
in de regio, en bevestiging slechts het feit dat het gebied is ontgonnen 
en in gebruik is genomen voor de landbouw. Oudere resten werden 
echter niet aangetroffen (tot maximaal 2,3 m - mv). Aanbevelingen Op 
basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt aanbevolen om 
het plangebied tot de maximale ontgravingsdiepte van 2,3 m - mv vrij te 
geven ten gunste van de voorgenomen ontwikkeling.17

57.280, 57.253 en 59.819 - Bergen - Breelaan 3A-B - 
bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek

Onderzoek in verband met nieuwbouw, waar voor de aanleg van een 
kelder de ondergrond zal worden vergraven. Omdat uit het 
vooronderzoek bleek dat de bodemopbouw grotendeels intact is, werd 
besloten dat vervolgstappen nodig zijn om het archeologisch 
verwachtingsmodel te toetsen en eventueel aan te vullen. Binnen het 
onderzoeksgebied konden resten uit de prehistorie, middeleeuwen en 
nieuwe tijd verwacht worden. 

Op de haakwal werden geen menselijke activiteiten uit de prehistorie 
vastgesteld. De top van het veenpakket is in de late bronstijd /vroege 
ijzertijd door vee belopen. Archeologische resten uit de middeleeuwen 
zijn niet aangetroffen. In de proefsleuf van ca. 15 m lang is een 17e-
eeuwse greppel aangetroffen, die een erf aan de noordzijde begrensde. 
De greppel was aan een zijde beschoeid met enkele houten paaltjes en 
planken. Uit de greppel komt vooral regionaal vervaardigd aardewerk, 
dat getypeerd kan worden als alledaagse huisraad. Behalve aardewerk 
bevond zich in de greppel dierlijk bot van paard en pasgeboren rund, 
bouwmateriaal en een mogelijk slijp- of toetssteen van lydiet. Naar 
aanleiding van de onderzoeksresultaten worden geen archeologische 
vervolgstappen geadviseerd.18

Gemeentelijke kaart19 Rekening houden met archeologie bij bodemverstorende ingrepen 
groter dan 500m2 en dieper dan 40 cm.

16 (Van den Berg 2007; Vanoverbeke 2006)
17 (Teekens 2012; Teekens en Vissinga 2012)
18 (Salomons 2014; Salomons 2013)
19 (Cultuurcompagnie Noord-Holland 2013)
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Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 250 m van het plangebied.

2.6 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die zich 
tussen 3850 en 2750 v. Chr. vormt. De gemiddelde zeespiegel bevindt zich dan 
tussen -4,5 en -3 m NAP.20 Het zeegat verlandt tussen 1460 en 1130 v. Chr. 
waarna veenvorming start in de lage delen, onder andere bij de ruïnekerk.21 Op 
andere plaatsen hebben zich duinen gevormd. De duinen zijn in de 
Middeleeuwen ontgonnen. De verwachting kan als volgt worden omschreven:

1. Datering: Neolithicum en recenter.

2. Complextype: Alle complextypen in relatie tot bewoning in duingebieden 
kunnen aanwezig zijn.

3. Omvang: Nederzettingen hebben een omvang van enkele honderden 
vierkante meters.

4. Diepteligging: Meerdere archeologische niveaus kunnen aanwezig zijn, tot 
een maximale diepte corresponderend met de stand van de 
zeespiegel bij het ontstaan van de eerste strandwallen op 
maximaal -4,5 m NAP (ongeveer 5,5 m -mv) of ondieper. Zestig 
meter ten zuiden van het plangebied ligt de top van de haakwal 
op -0,92 m NAP.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Door de bouw van de huidige panden 
zal de ondergrond tot wisselende dieptes zijn verstoord. In ieder
geval de bovenste 80 cm (vorstvrije aanleg van funderingen) is 
waarschijnlijk geroerd. Over de diepte van het grondwater zijn 
geen gegevens beschikbaar.

6. Locatie: Hele plangebied. 

7. Uiterlijke kenmerken: Archeologische nederzettingsresten manifesteren zich 
als een archeologische laag – een laag bestaand uit het 
oorspronkelijke sediment vermengd met indicatoren zoals bot- 
houtskool- en aardewerk fragmenten, als een spreiding van 
vondsten, of alleen als sporen laag. 

20 (Van de Plassche 1982)
21 (Hoogendijk 2011)
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 3.3,22 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek (specificatie VS03). 

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de 
verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor 
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen 
kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 

Op basis van de grootte van het plangebied en de archeologische verwachting 
zijn vijf boringen geplaatst in een gebied van 1.190 m2. Deze zijn zo goed 
mogelijk verspreid over het gebied, rekening houdend met bebouwing en kabels 
en leidingen.

De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor, 4 cm zuigerboor en 3 cm 
guts tot op maximaal 580 cm -mv. 

De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. Alle 
uitgelegde boorprofielen zijn gefotografeerd. De opgeboorde grond is onderzocht 
door deze te versnijden en te verbrokkelen. De bovenste geroerde lagen zijn 
eveneens gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 mm.

De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1
van het NITG-TNO. In de ASB wordt onder meer de standaardclassificatie van 
bodemmonsters volgens NEN 5104 gehanteerd.23 De gegevens in het veld zijn 
digitaal geregistreerd in het programma PIM 3.3. De X en Y coördinaten van de 
boringen zijn bepaald ten opzichte van de lokale topografie. Het veldwerk is 
uitgevoerd op woensdag 24 februari 2016 door A. de Boer (KNA Senior 
Prospector).

3.2 Resultaten
De locaties van de boringen staan in fig. 22 weergegeven. De boorgegevens 
staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt en 
weergegeven in fig. 23.

Het bodemprofiel bestaat uit de volgende pakketten, van diep naar ondiep:

Pakket 1: Matig grof zand. Het pakket is grijs, goed gesorteerd en matig 
afgerond. De mediane korrelgrootte van het zand ligt tussen de 255 en 
350 micrometer. De top van het pakket ligt tussen -127 en -84 cm NAP 
(180 en 250 cm -mv). De basis van het pakket is niet bereikt binnen de 
onderzoeksdiepte (580 cm -mv, -457 cm NAP). Het pakket is in alle 
boorprofielen aanwezig.

Pakket 2: Veen of humeus zand. Het veen is bruin en soms amorf. Als 
plantenresten herkenbaar zijn betreffen het fragmenten riet en zegge. 
Het zand is grijs-bruin en heeft soms brokken veen. De top van het 
pakket ligt tussen -77 en -29 cm NAP (125 en 220 cm -mv). Het pakket 

22(CCvD 2013)
23(Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)

Bureau voor Archeologie Rapport 285 Bergen Breelaan 19



16

is 30 tot 55 cm dik en is in alle boorprofielen aanwezig.

Pakket 3: Zandige klei. De zandige klei heeft een twee toppige textuur. De klei is 
donker (bruin-) grijs. In boorprofiel 3 zijn in het kleipakket kleine wortels
aanwezig. Het pakket ligt op pakket 2 en is aanwezig in boorprofielen 
2, 3 en 5. De top van het pakket ligt tussen -67 en -14 cm NAP (110 en 
190 cm NAP) en het is 10 tot 20 cm dik.

Pakket 4: Matig fijn bruin-grijs zand. De top van het pakket ligt tussen -31 en 43 
cm NAP (80 en 140 cm -mv). Het is 80 tot 110 cm dik en is aanwezig in
boorprofielen 1, 2 en 4 waar het op pakket 3 ligt. In boorprofiel 2 heeft 
het pakket soms humeuze lagen en grijze vlekken.

Pakket 5: Matig fijn bruin-grijs of grijs-bruin zand, vaak met een donkere tint. Het 
pakket is 80 tot 180 cm dik (incl. evt. afdekkende tegels). Het pakket is 
aanwezig in alle boorprofielen en ligt op pakket 4 (in boorprofielen ) of 
op pakket 3 (boorprofielen 3 en 5). Het pakket heeft antropogene 
bijmengingen: fragmenten baksteen (hard, rood), sintels, vlak glas, 
grind.

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich tussen 90 en 120 cm 
-mv. Al het opgeboorde materiaal is kalkloos.

3.3 Interpretatie
Het onderste pakket (pakket 1) wordt op grond van de textuur, de stratigrafische 
en landschappelijke ligging geïnterpreteerd als strandafzettingen. Dat het pakket 
kalkloos is komt overeen met het gegeven dat strand- en duinzanden ten 
noorden van Bergen over het algemeen kalkloos zijn. De afzettingen worden 
gerekend tot het Laagpakket van Zandvoort (Formatie van Naaldwijk). 

Op de strandafzettingen ligt een organogeen pakket (pakket 2). Het pakket 
bestaat uit veen of humeus zand. Het sediment wordt gerekend tot de Formatie 
van Nieuwkoop. Gezien de stratigrafische ligging in vergelijking tot de 
waarneming van het veen bij de Ruïnekerk, is de kans groot dat het dezelfde 
ouderdom heeft. In dat geval is het veen gevormd in de Bronstijd. In het veen zijn
bij het onderzoek op het terrein van de “De Rustende Jager” veenwinnings-kuilen
aangetroffen.24 De top van het veen vormt daarom een potentieel archeologisch 
niveau.

Op het veen ligt in drie boorprofielen een kleilaag van 10 tot 20 cm dik (pakket 
3). De herkomst van zandige kleilaag is niet zeker – het vereist de aanwezigheid 
van stromend water. Een plausibele verklaring is dat het pakket als washover is 
gevormd. Deze ontstaan als bij stormvloeden zeewater over de stranden en 
(lage) duinen spoelt, en aan de landzijde van de duinen afzettingen vormt. Dit 
kan ook de gemengde (tweetoppige) textuur verklaren. De aanwezigheid van 
wortels in het pakket in boorprofiel 3 wijst er op dat het begroeid is geweest. Dit 
kleipakket vormt daarom een potentieel archeologisch niveau waarin resten van 
landbouw (beakkering) en/of bewoning aanwezig kunnen zijn.

De kleilaag is jonger dan het veen, dus het is ergens in de IJzertijd, Romeinse tijd
of Middeleeuwen gevormd. 

Pakket 4 wordt op grond van de textuur en stratigrafische ligging geïnterpreteerd 
als duinafzettingen. Deze afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van 
Schoorl (Formatie van Naaldwijk). De vlekken en humeuze lagen in boorprofiel 

24(De Koning, Vaars, en Dautzenberg 2003)
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wijst op begroeiing van de duinen, maar ze zijn niet ontwikkeld tot dikke 
bodemhorizonten. In deze afzettingen bevindt zich daarom geen potentieel 
archeologisch niveau. Mogelijk is sprake geweest van een lokale depressie 
waarin organisch materiaal is opgehoopt. Vaak wordt aangenomen dat door 
ontginningen in de Middeleeuwen grote duingebieden zijn ontbost, dat daarbij de 
ondergrond is gaan verstuiven en zo de duinafzettingen zijn gevormd. Het is dus 
mogelijk dat deze afzettingen in de Middeleeuwen zijn gevormd.

Pakket 5 wordt op grond van de wisselende kleur en antropogene bijmengingen 
geïnterpreteerd als een omgewerkt pakket uit de 20e eeuw. Het is waarschijnlijk 
dat het omwerken van de bodem is gebeurd bij de realisatie van de bebouwing in
het plangebied in die periode. Het bodemmateriaal bestaat uit de oorspronkelijke 
duinafzettingen vermengd met opgebracht materiaal.

Potentiele archeologische niveaus en verstoringsdiepte

In het plangebied kunnen twee archeologische niveaus worden onderscheiden. 
Het zijn de top van het veen en de afdekkende kleilaag. De top van de kleilaag 
ligt tussen -67 cm en -14 m NAP. De top van de strandafzettingen onder het veen
ligt tussen -127 en -84 cm NAP en vormt de ondergrens van de diepte waarop 
archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 

• Aanleg kelder tot -2,4 m NAP (3,4 m -mv): Op de plaats van de kelder 
in het zuidoosten van het plangebied, is de bodem nu tot ongeveer -1 m 
NAP (2 m -mv) geroerd in verband met de bestaande bebouwing (fig. 5). 
Het dichtst bij de kelder ligt boorprofiel 2. Hierin ligt de top van het veen 
op -77 cm NAP. Dat betekent dat de bestaande verstoring dieper is dan 
de top van het veen. Archeologische resten zijn hier waarschijnlijk 
afwezig.

• Aanleg brasserie tot -1,5 m NAP (1,5 m -mv): Op de plaats waar de 
Brasserie wordt uitgebreid buiten het bestaande bouwvlak is de bodem 
verstoord tot ongeveer 0,27 m NAP (boorprofiel 1). Het klei- en 
veenpakket zijn hier nog intact en worden bij de graafwerkzaamheden 
verstoord.

• Aanleg parkeergarage tot -4 m NAP (5 m  -mv). De bestaande 
verstoring bedraagt is in deze zone onbekend. Afgaande op een fundering
op staal van de huidige bebouwing is de bestaande verstoringsdiepte 
waarschijnlijk 80 cm, overeenkomend met 0,2 m NAP. De 
graafwerkzaamheden zijn dieper dan het klei- en veenpakket. Het klei- en
veenpakket zijn hier waarschijnlijk nog intact en worden bij de 
graafwerkzaamheden verstoord.
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4 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 3.3 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter geen 
vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is 
geen selectieadvies opgesteld.
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De beoogde ingreep bestaat uit het slopen van de aanbouwen rondom Pension 
Erica uit 1910, het bouwen van een dubbeldeks parkeergarage (tot 5 m -mv), een
kelder en een brasserie.

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

Het plangebied ligt in de NOaA regio 'Het Hollands Duingebied'. Het plangebied 
ligt aan de noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die in het 
Neolithicum is gevormd. In de ondergrond bevinden zich duinafzettingen op een 
kleilaag op veen op strandafzettingen.

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

De bodem is in de 20e eeuw verstoord tot dieptes variërend tussen 80 en 180 cm 
-mv.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

Op grond van de interpretatie van het bodemprofiel worden twee potentiële 
archeologische niveaus onderscheiden: de top van het veenpakket met mogelijk 
resten van veenwinning, en het afdekkende kleipakket. Dit vormt een loopvlak 
waarin resten van landbouw (beakkering) en/of bewoning aanwezig kunnen zijn. 
Eventuele resten dateren uit de IJzertijd of recenter. De top van het kleipakket ligt
tussen de -67 en -14 cm NAP.

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van de parkeergarage en voor de 
uitbreiding van de Brasserie worden de potentiële archeologische niveaus 
vergraven.

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Omdat de locatie nu in gebruik en bebouwd is, is een proefsleuvenonderzoek 
praktisch moeilijk uitvoerbaar. Het uitvoeren van een archeologische begeleiding 
van de graafwerkzaamheden kan waarschijnlijk wel worden ingepast bij de civiele
sloop en bouwwerkzaamheden.

Bureau voor Archeologie Rapport 285 Bergen Breelaan 19



20

6 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert om de civiele graafwerkzaamheden voor de 
aanleg van de parkeergarage en voor de uitbreiding van de Brasserie 
archeologisch te begeleiden om eventuele archeologische waarden te 
documenteren voordat deze worden vernietigd.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat archeologische resten worden aangetroffen op plaatsen waar die niet 
worden verwacht. Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij 
de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 van de Monumentenwet
uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 
gemeente Bergen (NH.).
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Figuren
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Figuur 2: Het plangebied op luchtfoto.

Figuur 3: Het plangebied op de top10 kaart.
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Figuur 4: Het Parkhotel vanuit (van boven naar beneden): het noordoosten, zuidoosten, 
zuidoosten en oosten.
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Figuur 5: Datering en aanlegdiepte van de huidige bebouwing.

-1 m NAP
(2 m -mv)

-1 m NAP 
(2 m -mv)
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Figuur 6: Ontwikkeling oostzijde van het perceel.
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Pension Erica 
(behouden)

Nieuwe kelder tot 3,4 
m -mv

Brasserie nieuw tot -1,4 
m -mv

Figuur 7: Oud en nieuwe situatie oostzijde bebouwing.
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Figuur 8: Ontwikkeling westzijde perceel.

Dubbellaagse kelder tot 
ca. 7 m -mv

Figuur 9: Plaats en diepte van verstoring van de ongeroerde grond.
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Figuur 10: Geologische kaart.

Figuur 11: Kaart uit 1568 (Antonisz 1568).
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Figuur 12: Kaart van Johannes Dou (Dou 1655).

Figuur 13: Kadastrale minuut 1811-1832. Het noorden is linksboven. Het plangebied ligt 
op percelen 309 en 330. Deze percelen zijn in gebruik als bouwland (oorspronkelijke 
aanwijzende tafel Berge, sectie A, blad 12).
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Figuur 14: Bonnekaart 1879.

Figuur 15: Bonnekaart 1900.
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Figuur 16: Bonnekaart 1923.

Figuur 17: Topografische kaart 1950.
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Figuur 18: Topografische kaart 1971.

Figuur 19: Topografische kaart 1994.
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Figuur 20: Beleidskaart van de gemeente Bergen (N.H.)- (Cultuurcompagnie Noord-
Holland 2013). Het plangebied ligt in de rode cirkel.
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Figuur 21: Archeologische terreinen (rood), waarnemingen (geel) en 
onderzoeksmeldingen (blauw) tot ongeveer 500 m afstand van het plangebied (ARCHIS - 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015).
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Figuur 22: Boorpuntenkaart.
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Figuur 23: Schematische doorsnede.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur
antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

1

0 120 zand
zwak siltig; zwak 
grindig

matig fijn bruin-grijs
spoor baksteen; spoor 
glas; spoor slakken / 
sintels

7cm- Edelmanboring 
vensterglas, tegelfragment; basis diffuus; 
omgewerkte grond; weinig grijze vlekken

120 220 zand zwak siltig matig fijn grijs 7cm- Edelmanboring 

220 230 veen zwak zandig grijs-bruin 7cm- Edelmanboring amorf

230 250 zand
matig humeus; 
zwak siltig

matig fijn grijs-bruin 3cm- Guts 

250 550 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring 
goed gesorteerd, matig afgerond, zandmediaan 
250-355

2 grondwaterstand tijdens boring: 120 (cm - mv) 

0 25 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn donker-grijs-bruin 7cm- Edelmanboring bouwvoor; basis scherp

25 80 zand
zwak siltig; zwak 
grindig

matig fijn grijs-bruin
spoor baksteen; spoor 
slakken / sintels

7cm- Edelmanboring omgewerkte grond

80 125 zand zwak siltig matig fijn bruin-grijs 7cm- Edelmanboring 

125 140 zand zwak siltig matig fijn bruin-grijs 4cm- Steekboring 

140 150 zand zwak siltig matig fijn bruin-grijs 4cm- Steekboring humeuze lagen; weinig plantenresten

150 170 zand zwak siltig matig fijn bruin-grijs 4cm- Steekboring weinig grijze vlekken; weinig plantenresten

170 180 zand
zwak siltig; zwak 
humeus

matig fijn donker-bruin-grijs 4cm- Steekboring weinig grijze vlekken; weinig plantenresten

180 190 zand zwak siltig matig fijn bruin-grijs 4cm- Steekboring weinig grijze vlekken; weinig plantenresten

190 200 klei
zwak humeus; 
zwak zandig

donker-bruin-grijs 4cm- Steekboring spoor plantenresten



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur
antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

200 250 veen mineraalarm bruin 4cm- Steekboring riet-zegge; basis scherp

250 380 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring spoor plantenresten

380 580 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring goed gesorteerd, matig afgrrond

3 grondwaterstand tijdens boring: 90 (cm - mv) 

0 3 tegel tegel

3 50 zand
zwak humeus; 
zwak siltig; zwak 
grindig

matig fijn donker-bruin-grijs
weinig baksteen; spoor
slakken / sintels

7cm- Edelmanboring weinig zandbrokjes; omgewerkte grond

50 110 zand
zwak siltig; zwak 
grindig

matig fijn bruin-grijs spoor baksteen 7cm- Edelmanboring omgewerkte grond

110 125 klei zwak zandig donker-grijs 7cm- Edelmanboring kleine 1mm wortels; spoor plantenresten

125 150 veen zwak zandig bruin 7cm- Edelmanboring amorf

150 165 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig fijn bruin-grijs 7cm- Edelmanboring 

165 180 veen sterk zandig bruin 7cm- Edelmanboring zege, matig amorf

180 250 zand zwak siltig matig grof licht-bruin-grijs 4cm- Steekboring 

250 500 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring 
zandmediaan 250-355, goed gesorteerd matig 
afgerond

4

0 4 tegel tegels

4 30 zand zwak siltig matig fijn licht-bruin-grijs 7cm- Edelmanboring opgebrachte grond

30 45 zand
matig humeus; 
zwak siltig; zwak 
grindig

matig fijn donker-grijs-bruin 7cm- Edelmanboring omgewerkte grond

45 140 zand zwak siltig matig fijn grijs 7cm- Edelmanboring 

140 160 zand
zwak siltig; matig 
humeus

matig fijn donker-grijs 7cm- Edelmanboring 



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur
antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

160 180 veen mineraalarm bruin 7cm- Edelmanboring zeggeveen

180 200 zand
zwak siltig; zwak 
humeus

matig grof bruin-grijs 7cm- Edelmanboring 

200 220 zand
zwak siltig; zwak 
humeus

matig grof bruin-grijs 7cm- Edelmanboring weinig veenbrokjes

220 250 zand zwak siltig matig grof licht-bruin-grijs 4cm- Steekboring 

250 500 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring 

5

0 20 zand zwak siltig matig fijn geel-bruin 7cm- Edelmanboring opgebrachte grond

20 150 zand
zwak siltig; zwak 
grindig

matig fijn bruin-grijs spoor slakken / sintels 7cm- Edelmanboring omgewerkte grond

150 180 zand zwak siltig matig fijn licht-bruin-grijs
spoor baksteen; spoor 
slakken / sintels

7cm- Edelmanboring omgewerkte grond

180 200 klei sterk zandig donker-grijs 7cm- Edelmanboring tweetoppige textuur

200 240 veen sterk zandig bruin 4cm- Steekboring 

240 500 zand zwak siltig matig grof grijs 4cm- Steekboring zandmediaan 255-350



Coördinaten van de boringen:
nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 108548 520612 147

2 108529 520594 123

3 108497 520603 96

4 108511 520613 109

5 108540 520614 129



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: horeca en (verblijfs)recreatie
4* hotel

Functieprofiel

grootte 20 kamers

gemeente Bergen (NH.)

ligging centrum

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers 28 %

autobezetting klanten/bezoekers 1.25 pers/auto

autogebruik werknemers 31 %

autobezetting werknemers 1.00 pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 10 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 14 %

% bezoekers maatgevend uur 100 %

verblijftijd bezoekers 60 min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 20 mvt/etmaal   +/- 14%1

gemiddelde openingsdag 20 mvt/etmaal   +/- 14%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 20 mvt/etmaal   +/- 14% (gemiddelde weekdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 25 mvt/etmaal   +/- 14% (gemiddelde weekdag / augustus)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 7 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 9 parkeerplaatsen
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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1   INLEIDING	  
	  
In	  februari	  2016	  is	  een	  quickscan	  flora	  en	  fauna	  uitgevoerd	  ter	  plaatse	  van	  de	  Stationsstraat	  en	  de	  Breelaan	  in	  het	  
centrum	  van	  het	  dorp	  Bergen	  in	  de	  provincie	  Noord-‐Holland.	  	  

1.1   Aanleiding	  
De	  aanleiding	  van	  onderhavige	  flora-‐	  en	  faunaonderzoek	  is	  het	  voornemen	  om	  het	  bestaande	  hotel	  te	  renoveren.	  
Mogelijk	  worden	  verblijfplaatsen	  van	  beschermde	  soorten	  aangetast,	  waarbij	  strijdigheid	  met	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet	  
kan	  ontstaan.	  Voorkomen	  dient	  te	  worden	  dat	  op	  basis	  van	  deze	  strijdigheid,	  vertraging	  in	  de	  procedures	  kunnen	  
optreden.	  	  

1.2   Doel	  
Het	  doel	  van	  de	  quickscan	  flora	  en	  fauna	  is	  meerledig:	  
•   Vaststellen	  dan	  wel	  uitsluiten	  van	  beschermde	  flora	  en	  fauna	  in	  het	  projectgebied.	  	  
•   Vaststellen	  wat	  de	  mogelijke	  effecten	  zijn	  op	  beschermde	  flora	  en	  fauna	  als	  gevolg	  van	  de	  renovatie;	  
•   Indien	  als	  gevolg	  van	  de	  renovatie	  negatieve	  effecten	  te	  verwachten	  zijn,	  dient	  te	  worden	  bepaald	  of	  een	  

ontheffing	  in	  het	  kader	  van	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet	  is	  benodigd.	  

1.3   Indeling	  van	  de	  rapportage	  
De	  quickscan	  flora	  en	  fauna	  bestaat	  uit	  zeven	  hoofdstukken.	  Het	  wettelijk	  kader	  van	  natuurbescherming	  is	  te	  vinden	  
in	  hoofdstuk	  2.	  In	  hoofdstuk	  3	  is	  het	  projectgebied	  en	  het	  voorgenomen	  initiatief	  beschreven.	  Hoofdstuk	  4	  beschrijft	  
of	  sprake	  is	  van	  gebiedsbescherming.	  In	  hoofdstuk	  5	  is	  de	  methode	  van	  het	  uiteengezet	  en	  in	  hoofdstuk	  6	  zijn	  de	  
onderzoeksresultaten	  beschreven.	  Hoofdstuk	  7	  bestaat	  uit	  de	  conclusies.	  
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2   WETTELIJK	  KADER	  

2.1   Soortenbescherming	  	  
	  
Flora-‐	  en	  faunawet	  

De	  Flora-‐	  en	  faunawet	  heeft	  als	  doel	  om	  in	  het	  wild	  levende	  flora	  en	  fauna	  en	  hun	  directe	  leefomgeving	  te	  
beschermen.	  Dit	  gebeurt	  onder	  meer	  door	  middel	  van:	  

•   Een	  algemene	  zorgplicht;	  
•   Verbodsbepalingen.	  

	  
Algemene	  zorgplicht	  

De	  Flora-‐	  en	  faunawet	  gaat	  uit	  van	  de	  ‘algemene	  zorgplicht’	  (artikel	  2).	  Deze	  zorgplicht	  bestaat	  uit	  bewust	  omgaan	  
met	  soorten	  waarbij	  verstoring	  zoveel	  als	  mogelijk	  wordt	  voorkomen	  en	  een	  onderzoeksplicht.	  
	  
Verbodsbepalingen	  

Op	  grond	  van	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet	  (artikelen	  8	  tot	  en	  met	  12)1	  is	  het	  verboden	  (inheemse	  en	  wilde)	  planten	  te	  
beschadigen.	  Beschermde	  inheemse	  dieren	  mogen	  niet	  worden	  gedood,	  verstoord,	  verwond,	  gevangen	  en	  
bemachtigd.	  	  
	  
Op	  23	  februari	  2005	  is	  het	  Besluit	  vrijstelling	  beschermde	  dier-‐	  en	  plantensoorten	  Flora-‐	  en	  faunawet	  in	  werking	  
getreden.	  De	  beschermde	  flora	  en	  fauna	  is	  onderverdeeld	  in	  drie	  tabellen	  overeenkomstig	  de	  brochure	  “Buiten	  aan	  
het	  werk”	  van	  het	  toenmalige	  ministerie	  van	  Landbouw,	  Natuur	  en	  Voedselkwaliteit	  (nu	  Economische	  Zaken	  of	  EZ).	  
“Tabel	  1”soorten	  zijn	  vrijgesteld	  van	  de	  verboden	  in	  artikel	  9	  t/m	  11	  bij	  ruimtelijke	  ingrepen	  en	  bestendig	  beheer.	  
“Tabel	  2”	  soorten	  zijn	  niet	  zondermeer	  vrijgesteld	  bij	  ruimtelijke	  ingrepen	  en	  beheer.	  “Tabel	  3”	  soorten	  bestaan	  uit	  
twee	  statussen;	  (1)	  de	  fauna	  die	  aangewezen	  zijn	  in	  Bijlage	  IV	  van	  de	  Habitatrichtlijn	  en	  (2)	  de	  soorten	  die	  niet	  
aangewezen	  zijn	  in	  dezelfde	  Bijlage	  IV.	  Voor	  een	  ontheffing	  van	  de	  verboden	  ten	  behoeve	  van	  fauna	  die	  genoemd	  
zijn	  in	  Bijlage	  IV	  van	  de	  Habitatrichtlijn	  zoals	  alle	  vleermuissoorten,	  is	  een	  uitgebreide	  toets	  nodig.	  
	  

Vogels	  
Vogelsoorten	  zijn	  niet	  in	  de	  tabellen	  opgenomen.	  Alle	  broedvogels	  in	  Nederland	  zijn	  beschermd.	  	  
De	  nesten	  en	  de	  directe	  omgeving	  zijn	  tijdens	  het	  broeden	  beschermd.	  Het	  broedseizoen	  loopt	  globaal	  van	  15	  maart	  
-‐	  15	  juni.	  Broeden	  begint	  enige	  tijd	  voor	  het	  leggen	  van	  het	  ei	  en	  eindigt	  nadat	  het	  nest	  niet	  meer	  wordt	  gebruikt.	  
Sommige	  vogelsoorten	  hebben	  een	  tweede	  of	  derde	  leg.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•   1Artikel	  8.	  Het	  is	  verboden	  planten,	  behorende	  tot	  een	  beschermde	  inheemse	  plantensoort,	  te	  plukken,	  te	  

verzamelen,	  af	  te	  snijden,	  uit	  te	  steken,	  te	  vernielen,	  te	  beschadigen,	  te	  ontwortelen	  of	  op	  enigerlei	  andere	  wijze	  
van	  hun	  groeiplaats	  te	  verwijderen.	  

•   Artikel	  9.	  Het	  is	  verboden	  dieren,	  behorende	  tot	  een	  beschermde	  inheemse	  diersoort,	  te	  doden,	  te	  verwonden,	  te	  
vangen,	  te	  bemachtigen	  of	  met	  het	  oog	  daarop	  op	  te	  sporen.	  

•   Artikel	  10.	  Het	  is	  verboden	  dieren,	  behorende	  tot	  een	  beschermde	  inheemse	  diersoort,	  opzettelijk	  te	  
verontrusten.	  

•   Artikel	  11.	  Het	  is	  verboden	  nesten,	  holen	  of	  andere	  voortplanting-‐	  of	  vaste	  rust-‐	  of	  verblijfplaatsen	  van	  dieren,	  
behorende	  tot	  een	  beschermde	  inheemse	  diersoort,	  te	  beschadigen,	  te	  vernielen,	  uit	  te	  halen,	  weg	  te	  nemen	  of	  
te	  verstoren.	  

•   Artikel	  12.	  Het	  is	  verboden	  eieren	  van	  dieren,	  behorende	  tot	  een	  beschermde	  inheemse	  diersoort,	  te	  zoeken,	  te	  
rapen,	  uit	  het	  nest	  te	  nemen,	  te	  beschadigen	  of	  te	  vernielen.	  
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Ook	  is	  de	  start	  en	  einde	  van	  het	  broeden	  verschillend	  per	  vogelsoort.	  Daarmee	  dient	  rekening	  gehouden	  te	  worden.	  
Nesten	  van	  sommige	  vogelsoorten,	  met	  name	  roofvogelsoorten	  en	  vogels	  die	  erg	  gehecht	  zijn	  aan	  dezelfde	  locatie	  of	  
moeilijk	  een	  ander	  nest	  kunnen	  vinden,	  zijn	  jaarrond	  beschermd.	  

2.2   Gebiedsbescherming	  
Natuurgebieden	  of	  andere	  gebieden	  die	  belangrijk	  zijn	  voor	  flora	  en	  fauna	  kunnen	  aangewezen	  worden	  als	  Europese	  
Vogelrichtlijn	  en/of	  Habitatrichtlijngebieden	  (Natura	  2000).	  De	  verplichtingen	  uit	  de	  Vogel-‐	  en	  
Habitatrichtlijngebieden	  zijn	  in	  Nederland	  opgenomen	  in	  de	  Natuurbeschermingswet	  1998	  (NB-‐wet).	  Hierin	  zijn	  de	  
reeds	  bestaande	  Staatsnatuurmonumenten	  (Beschermde	  natuurmonumenten)	  ook	  opgenomen.	  Op	  grond	  van	  deze	  
wet	  is	  het	  verboden	  projecten	  of	  andere	  handelingen	  te	  realiseren	  of	  te	  verrichten	  die,	  gelet	  op	  de	  
instandhoudingsdoelstelling,	  de	  kwaliteit	  van	  de	  natuurlijke	  habitattypen	  en	  de	  habitats	  van	  soorten	  kunnen	  
verslechteren,	  of	  een	  verstorend	  effect	  kunnen	  hebben	  op	  de	  soorten	  waarvoor	  het	  gebied	  is	  aangewezen.	  Ook	  
(nieuwe)	  activiteiten	  buiten	  de	  Natura	  2000-‐gebieden	  kunnen	  effecten	  hebben	  op	  beschermde	  gebieden	  en	  kunnen	  
op	  basis	  van	  de	  Natuurbeschermingswet	  worden	  belemmerd.	  
	  
Een	  andere	  vorm	  van	  gebiedsbescherming	  komt	  voort	  uit	  aanwijzing	  van	  een	  gebied	  als	  Natuurnetwerk	  Nederland	  
(NNN,	  voorheen	  Ecologische	  Hoofdstructuur	  of	  EHS).	  Voor	  dergelijke	  gebieden	  geldt	  dat	  het	  natuurbelang	  prioriteit	  
heeft	  en	  dat	  andere	  activiteiten	  niet	  mogen	  leiden	  tot	  aantasting	  van	  de	  natuurdoelen.	  Anders	  dan	  bij	  gebieds-‐	  en	  
soortbescherming	  is	  de	  status	  als	  NNN	  niet	  verankerd	  in	  de	  natuurwetgeving,	  maar	  dient	  het	  belang	  in	  de	  
planologische	  afweging	  (Wet	  ruimtelijke	  ordening)	  een	  rol	  te	  spelen.	  Deze	  toets	  valt	  veelal	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  de	  provincies.	  
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3   PROJECTBESCHRIJVING	  

3.1   Ligging	  
Het	  projectgebied	  bestaat	  uit	  een	  hotel	  op	  de	  hoek	  Stationsstraat	  en	  de	  Breelaan	  te	  Bergen,	  zie	  afbeelding	  1.	  De	  
locatie	  is	  gelegen	  in	  het	  centrum	  van	  Bergen	  in	  het	  noordwesten	  van	  de	  provincie	  Noord-‐Holland.	  

Afbeelding	  1.	  Ligging	  projectgebied	  

	  

3.2   Beschrijving	  van	  het	  project	  
Het	  hotel	  is	  ontstaan	  in	  1910	  met	  pension	  Erica.	  In	  de	  jaren	  80	  van	  de	  vorige	  eeuw	  is	  het	  hotel	  uitgebreid	  met	  een	  
vleugel	  aan	  de	  achterzijde	  en	  met	  overkapte	  terrassen	  aan	  de	  straatzijden.	  Het	  hotel	  heeft	  naast	  de	  begane	  grond	  3	  
verdiepingen,	  een	  kelder	  en	  een	  zolder.	  Het	  dak	  van	  het	  oude	  pension	  heeft	  dakpannen	  en	  is	  niet	  geïsoleerd.	  De	  
vleugel	  aan	  de	  achterzijde	  heeft	  een	  andere	  opbouw,	  maar	  wel	  met	  een	  schuin	  dak	  en	  dakpannen.	  	  Het	  is	  niet	  
bekend	  of	  de	  gevels	  van	  de	  nieuwe	  vleugel	  geïsoleerd	  zijn.	  	  

De	  nieuwe	  vleugel	  van	  het	  hotel	  wordt	  gesloopt,	  waarna	  op	  nagenoeg	  dezelfde	  locatie,	  een	  nieuwe	  vleugel	  met	  
parkeergarage	  in	  de	  kelder	  wordt	  gebouwd,	  zie	  afbeelding	  2.	  Ten	  behoeve	  van	  de	  herontwikkeling	  is	  het	  vooralsnog	  
niet	  nodig	  bomen	  te	  kappen.	  

Afbeelding	  2.	  Huidige	  situatie	  (links)	  en	  nieuwe	  aanbouw	  met	  kelder	  
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4   BESCHERMDE	  GEBIEDEN	  
	  
Het	  projectgebied	  is	  niet	  in	  of	  nabij	  het	  Natuurnetwerk	  Nederland	  (voorheen	  Ecologische	  Hoofdstructuur)	  of	  Natura	  
2000-‐gebieden	  gelegen,	  zie	  afbeelding	  2	  en	  3.	  Het	  meest	  nabijgelegen	  Natura	  2000-‐gebied	  is	  Noordhollands	  
Duinreservaat.	  De	  afstand	  van	  het	  projectgebied	  en	  het	  Noordhollands	  Duinreservaat	  is	  385	  meter.	  De	  afstand	  tot	  de	  
meest	  nabijgelegen	  Natuurnetwerk	  Nederland	  (NNN)	  is	  ook	  385	  meter,	  omdat	  Noordhollands	  duinreservaat	  tevens	  
de	  status	  NNN	  heeft.	  Verder	  weg	  gelegen	  Natura	  2000-‐gebieden	  zijn	  Schoorlse	  Duinen	  (1km)	  Noordzeekustzone	  (5	  
km)	  en	  Abtskolk	  &	  De	  Putten	  (7	  km).	  	  
	  
Op	  de	  korte	  termijn	  ontstaan	  lokale	  effecten,	  zoals	  een	  toename	  van	  geluid	  en	  stof	  door	  de	  
renovatiewerkzaamheden.	  Deze	  effecten	  zijn	  echter	  verwaarloosbaar	  en	  niet	  waarneembaar	  ter	  plaatse	  van	  
beschermde	  gebieden.	  Gezien	  de	  afstand	  en	  het	  tussengelegen	  bebouwde	  gebied	  worden	  geen	  effecten	  verwacht	  op	  
het	  Natuurnetwerk	  Nederland	  of	  Natura	  2000-‐gebieden	  als	  gevolg	  van	  de	  sloop	  en	  bouwwerkzaamheden.	  Op	  lange	  
termijn	  worden	  ook	  geen	  effecten	  verwacht	  die	  van	  betekenis	  kunnen	  zijn	  voor	  de	  natuurwaarden	  van	  beschermde	  
gebieden.	  	  
	  
Afbeelding	  2:	  Ecologische	  Hoofdstructuur/	  Natuurnetwerk	  Nederland	  (NNN)	  nabij	  het	  projectgebied	  (projectgebied	  in	  rood,	  bron:	  provincie	  Noord-‐Holland,	  
structuurvisie	  2040)	  	  

	  

	  
	  
	  
	   	  



Quickscan	  flora	  en	  fauna	  Stationsstraat-‐Breelaan	  te	  Bergen	  |	  26	  februari	  2016	  Pagina	  9	  van	  18	  
	  

	  
	  

Afbeelding	  3:	  Natura	  2000-‐gebieden	  nabij	  het	  projectgebied	  (projectgebied	  aangegeven	  met	  i,	  bron:	  Aerius.nl)	  
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5   ONDERZOEKSMETHODE	  
	  
De	  quickscan	  flora	  en	  fauna	  is	  uitgevoerd	  door	  een	  ecoloog	  met	  kennis	  op	  het	  gebied	  van	  vleermuizen	  in	  het	  
stedelijke	  gebied,	  mevrouw	  ir	  L.	  Dresmé,	  zie	  bijlage	  1.	  Voor	  het	  archiefonderzoek	  is	  Gegevensautoriteit	  natuur,	  
waarneming.nl	  en	  eerder	  uitgevoerde	  onderzoeken	  naar	  beschermde	  flora	  en	  fauna	  in	  de	  omgeving	  meegenomen.	  
Op	  19	  februari	  2016	  is	  een	  veldonderzoek	  uitgevoerd,	  waarbij	  gezocht	  is	  naar	  geschikt	  leefgebied	  en	  de	  eisen	  die	  
beschermde	  soorten	  stellen	  aan	  een	  geschikt	  leefgebied.	  Daarnaast	  is	  de	  C.V.-‐ruimte	  en	  de	  kelder	  onderzocht	  op	  
sporen	  van	  vleermuizen.	  Hierna	  zijn	  een	  aantal	  afbeeldingen	  weergegeven	  die	  een	  indruk	  geven	  van	  het	  hotel	  dat	  
wordt	  gerenoveerd.	  De	  weersomstandigheden	  waren	  voldoende	  om	  een	  biotoopanalyse	  uit	  te	  voeren.	  
	  
Omdat	  geen	  bomen,	  groen	  of	  open	  water	  aanwezig	  is	  in	  het	  projectgebied	  worden	  alleen	  algemeen	  voorkomende	  
zoogdiersoorten	  verwacht	  zoals	  huismuis.	  De	  soortengroepen	  vissen,	  amfibieën,	  reptielen,	  insecten	  en	  vaatplanten	  
(met	  uitzondering	  van	  muurplanten)	  kunnen	  vanwege	  het	  ontbreken	  van	  geschikt	  biotoop	  op	  voorhand	  worden	  
uitgesloten	  en	  worden	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  Tijdens	  het	  onderzoek	  is	  aandacht	  besteed	  aan	  vleermuizen,	  
jaarrond	  beschermde	  vogelnesten	  en	  muurplanten.	  
	  
Afbeelding	  4.	  Het	  hotel	  vanaf	  de	  Stationsstraat,	  rechts	  de	  gevel	  met	  kieren	  in	  het	  metselwerk	  en	  onder	  de	  goot.	  
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Afbeelding	  5.	  De	  gevel	  van	  de	  vleugel	  die	  wordt	  gesloopt	  met	  rechts	  de	  panelen	  voor	  de	  balkons	  

	  
Afbeelding	  6.	  De	  zolder	  van	  het	  gebouw	  Erica?	  
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6   RESULTATEN	  
	  
	  
Vleermuizen	  
	  
Archiefonderzoek	  
Op	  basis	  van	  verspreidingsgegevens	  kunnen	  zeven	  soorten	  vleermuizen	  worden	  verwacht	  in	  het	  stedelijke	  gebied	  
van	  Bergen	  te	  weten;	  gewone	  dwergvleermuis,	  ruige	  dwergvleermuis,	  laatvlieger,	  watervleermuis,	  rosse	  vleermuis,	  
gewone	  grootoorvleermuis	  en	  baardvleermuis.	  Uit	  de	  gegevens	  van	  Gegevensautoriteit	  Natuur	  blijkt	  dat	  een	  kolonie	  
van	  vleermuizen	  gewone	  dwergvleermuis	  in	  het	  hotel	  aanwezig	  is,	  zie	  afbeelding	  7.	  Daarnaast	  is	  een	  verblijfplaats	  
van	  ruige	  dwergvleermuis	  en	  laatvlieger	  aanwezig,	  zie	  afbeelding	  8	  en	  9.	  De	  gewone	  grootoorvleermuis	  heeft	  geen	  
verblijfplaats	  nabij	  het	  hotel.	  Waarnemingen	  van	  vleermuizen	  in	  of	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  projectgebied	  ontbreken	  
in	  de	  gegevens	  van	  waarneming.nl.	  	  
	  
Afbeelding	  7.	  Waarnemingen	  van	  de	  gewone	  dwergvleermuis	  (Gegegevens	  Authoriteit	  Natuur)

	  

	  
Afbeelding	  8.	  Waarnemingen	  van	  de	  ruige	  dwergvleermuis	  (Gegegevens	  Authoriteit	  Natuur)	  
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Afbeelding	  9.	  Waarnemingen	  van	  de	  laatvlieger	  (Gegegevens	  Authoriteit	  Natuur)	  

	  

Afbeelding	  10.	  Waarnemingen	  van	  de	  gewone	  grootoorvleermuis	  (Gegegevens	  Authoriteit	  Natuur)	  

	  

	  
Veldonderzoek	  
In	  de	  C.V.	  ruimte	  op	  de	  zolder	  van	  het	  hotel	  zijn	  uitwerpselen	  aangetroffen	  van	  vleermuizen.	  De	  uitwerpselen	  zijn	  
herkenbaar	  als	  vleermuiskeutels,	  omdat	  ze	  makkelijk	  te	  verpulveren	  zijn	  en	  de	  onverteerbare	  delen	  van	  insecten	  
glimmen,	  zie	  afbeelding	  11.	  Op	  basis	  van	  de	  uitwerpselen	  is	  het	  niet	  mogelijk	  de	  vleermuissoort	  te	  bepalen.	  De	  
pannen	  zijn	  aan	  de	  binnenkant	  afgetimmerd,	  waardoor	  de	  ruimte	  tussen	  de	  pannen	  en	  het	  hout	  moeilijk	  te	  
inspecteren	  zijn.	  Wel	  is	  vanaf	  de	  binnenkant	  te	  zien	  dat	  diverse	  gaten	  in	  de	  pannen	  aanwezig	  zijn.	  Via	  deze	  gaten	  
kunnen	  vleermuizen	  het	  hotel	  binnen	  komen.	  De	  C.V.	  ruimte	  bevindt	  zich	  in	  het	  oude	  deel	  van	  het	  hotel	  en	  blijft	  
behouden.	  	  	  
	  
Op	  diverse	  locaties	  zijn	  in	  de	  gevel	  van	  het	  oude	  deel	  van	  het	  hotel,	  kieren	  en	  gaten	  aanwezig	  welke	  wat	  betreft	  
hoogte	  en	  dimensionering	  geschikt	  zijn	  als	  invliegopening	  voor	  vleermuizen.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  te	  zien	  op	  
afbeelding	  4,	  waarbij	  kieren	  te	  zien	  zijn	  tussen	  de	  bakstenen	  en	  tussen	  de	  goot	  en	  het	  dak.	  	  
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Ook	  in	  de	  gevels	  van	  het	  nieuwe	  deel	  zijn	  kieren	  aanwezig	  onder	  de	  goot.	  Ook	  zijn	  de	  losse	  platen	  voor	  de	  balkons	  
geschikt	  als	  zomerverblijfplaats	  of	  paarverblijfplaats	  voor	  vleermuizen,	  zie	  afbeelding	  5.	  	  
	  
Afbeelding	  11.	  Vleermuiskeutel	  	  	  

	  
	  
Op	  basis	  van	  het	  archiefonderzoek	  en	  de	  vondst	  van	  de	  uitwerpselen	  van	  vleermuizen	  kan	  ervan	  worden	  uitgegaan	  
dat	  vleermuizen	  een	  vaste	  verblijfplaats	  op	  de	  zolder	  van	  het	  hotel	  hebben.	  Het	  is	  momenteel	  niet	  uitgesloten	  dat	  
verblijfplaatsen	  van	  vleermuizen	  in	  het	  te	  slopen	  deel	  aanwezig	  zijn.	  Met	  de	  renovatie	  en	  de	  sloop	  van	  het	  hotel	  
worden	  mogelijk	  vleermuisverblijfplaatsen	  verstoord	  en/of	  weggenomen.	  Omdat	  alle	  vleermuizen	  zwaar	  beschermd	  
zijn,	  is	  voor	  verstoring	  en	  het	  wegnemen	  van	  vaste	  verblijfplaatsen	  een	  ontheffing	  van	  de	  Flora-‐en	  faunawet	  nodig.	  
Nader	  onderzoek	  is	  nodig	  om	  te	  bepalen	  welke	  soorten	  op	  welke	  tijdstippen	  in	  het	  jaar	  gebruik	  maken	  van	  deze	  
vaste	  verblijfplaatsen.	  Op	  basis	  van	  deze	  kennis	  kan	  worden	  bepaald	  of	  sprake	  is	  van	  een	  voor	  de	  populatie	  
belangrijke	  verblijfplaats	  en	  op	  welke	  wijze	  verzachtende	  en	  compenserende	  maatregelen	  kunnen	  worden	  genomen.	  
Het	  nemen	  van	  de	  juiste	  maatregelen	  is	  een	  vereiste	  om	  de	  ontheffing	  te	  verkrijgen.	  Omdat	  het	  bestaande	  hotel	  
Erica	  blijft	  behouden,	  is	  de	  verwachting	  dat	  de	  vaste	  verblijfplaatsen	  behouden	  kunnen	  worden,	  waarmee	  significant	  
negatieve	  effecten	  op	  de	  populatie	  kan	  worden	  vermeden.	  Het	  verkrijgen	  van	  een	  ontheffing	  van	  de	  Flora-‐	  en	  
faunawet	  is	  daarmee	  geen	  belemmering	  en	  hoeft	  een	  besluit	  in	  het	  kader	  van	  het	  bestemmingsplan	  niet	  in	  de	  weg	  te	  
staan.	  
	  
Broedvogels	  
	  
Archiefonderzoek	  
Op	  basis	  van	  Gegevensautoriteit	  Natuur	  is	  een	  nestlocaties	  van	  de	  huismus	  bekend	  bij	  de	  buren	  op	  Breelaan	  nummer	  
21,	  zie	  afbeelding	  12.	  Het	  is	  niet	  duidelijk	  of	  het	  gaat	  om	  een	  waarneming	  van	  een	  huismus	  die	  ter	  plaatse	  is,	  of	  dat	  
het	  een	  nestlocatie	  betreft.	  In	  elk	  geval	  broeden	  mussen	  altijd	  in	  een	  kolonie.	  De	  verwachting	  is	  dat	  het	  om	  een	  losse	  
waarneming	  gaat.	  Ook	  is	  een	  nestlocaties	  van	  de	  gierzwaluw	  bekend	  bij	  de	  buren	  op	  Breelaan	  nummer	  21,	  zie	  
afbeelding	  13.	  	  
	  
Veldonderzoek	  
Hoewel	  geen	  huismus	  is	  waargenomen	  is	  het	  dak	  geschikt	  voor	  huismus.	  De	  goot	  is	  breed	  en	  de	  onderkant	  van	  de	  
pannen	  zijn	  vanaf	  de	  goot	  toegankelijk.	  De	  kans	  dat	  gierzwaluw	  in	  de	  gevels	  broedt	  wordt	  als	  gering	  beoordeeld,	  
omdat	  geen	  sporen	  van	  uitwerpselen	  zijn	  aangetroffen.	  	  
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Nader	  onderzoek	  naar	  huismus	  en	  gierzwaluw	  is	  nodig	  om	  deze	  soort	  uit	  te	  kunnen	  sluiten	  en	  kan	  gecombineerd	  
worden	  met	  het	  nadere	  vleermuisonderzoek.	  Mogelijk	  broedt	  kauw	  in	  een	  schoorsteen,	  maar	  nestindicerend	  gedrag	  
van	  kauw	  is	  ten	  tijde	  van	  het	  veldonderzoek	  niet	  waargenomen.	  In	  het	  projectgebied	  zijn	  alleen	  planten	  in	  
plantenbakken	  aanwezig.	  Bij	  de	  buren	  zijn	  coniferen	  aanwezig.	  Nesten	  van	  niet	  jaarrond	  beschermde	  vogelsoorten	  
kunnen	  voorkomen	  in	  de	  struiken	  en	  bomen	  rondom	  het	  hotel.	  Indien	  buiten	  het	  broedseizoen	  bosschages	  of	  bomen	  
worden	  verwijderd,	  hoeft	  geen	  rekening	  gehouden	  te	  worden	  met	  algemene	  broedvogels.	  
	  
	  
Afbeelding	  12.	  Huismus	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  projectgebied	  (bron:	  GAN).	  	  

	  

Afbeelding	  13.	  Gierzwaluw	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  projectgebied	  (bron:	  GAN).	  

	  

Muurplanten	  
Op	  de	  gevels	  van	  het	  hotel	  zijn	  geen	  muurplanten	  aangetroffen.	  
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7   CONCLUSIE	  
	  

Als	  gevolg	  van	  het	  project	  worden	  geen	  effecten	  op	  de	  Ecologische	  Hoofdstructuur	  of	  Natura	  2000-‐gebieden	  
verwacht.	  	  
	  
Op	  basis	  van	  het	  archiefonderzoek	  en	  de	  vondst	  van	  de	  uitwerpselen	  van	  vleermuizen	  kan	  ervan	  uit	  worden	  gegaan	  
dat	  vleermuizen	  een	  vaste	  verblijfplaats	  op	  de	  zolder	  van	  het	  hotel	  hebben.	  Het	  is	  momenteel	  niet	  uitgesloten	  dat	  
verblijfplaatsen	  van	  vleermuizen	  in	  het	  te	  slopen	  deel	  (aangebouwde	  vleugel)	  aanwezig	  zijn.	  Met	  de	  renovatie	  en	  de	  
sloop	  van	  het	  hotel	  worden	  mogelijk	  vleermuisverblijfplaatsen	  verstoord	  en/of	  weggenomen.	  Omdat	  alle	  
vleermuizen	  zwaar	  beschermd	  zijn,	  is	  voor	  verstoring	  en	  het	  wegnemen	  van	  vaste	  verblijfplaatsen	  een	  ontheffing	  van	  
de	  Flora-‐en	  faunawet	  nodig.	  Nader	  onderzoek	  is	  nodig	  om	  te	  bepalen	  welke	  soorten	  op	  welke	  tijdstippen	  in	  het	  jaar	  
gebruik	  maken	  van	  deze	  vaste	  verblijfplaatsen.	  Op	  basis	  van	  deze	  kennis	  kan	  worden	  bepaald	  of	  sprake	  is	  van	  een	  
voor	  de	  populatie	  belangrijke	  verblijfplaats	  en	  op	  welke	  wijze	  verzachtende	  en	  compenserende	  maatregelen	  kunnen	  
worden	  genomen.	  Het	  nemen	  van	  de	  juiste	  maatregelen	  is	  een	  vereiste	  om	  de	  ontheffing	  te	  verkrijgen.	  Omdat	  het	  
bestaande	  hotel	  Erica	  blijft	  behouden,	  is	  de	  verwachting	  dat	  de	  vaste	  verblijfplaatsen	  behouden	  kunnen	  worden,	  
waarmee	  significant	  negatieve	  effecten	  op	  de	  populatie	  kan	  worden	  vermeden.	  Het	  verkrijgen	  van	  een	  ontheffing	  
van	  de	  Flora-‐	  en	  faunawet	  is	  daarmee	  geen	  belemmering	  en	  hoeft	  een	  besluit	  in	  het	  kader	  van	  het	  bestemmingsplan	  
niet	  in	  de	  weg	  te	  staan.	  
	  
Naast	  vleermuizen,	  worden	  beschermde	  soorten	  niet	  verwacht	  ter	  plaatse	  van	  het	  hotel	  aan	  de	  Hoek	  Stationsstraat	  
en	  de	  Breelaan	  te	  Bergen.	  Hoewel	  de	  kans	  als	  gering	  is	  beoordeeld,	  kunnen	  gierzwaluw	  en	  huismus	  momenteel	  ook	  
niet	  worden	  uitgesloten.	  Een	  nader	  onderzoek	  naar	  vleermuizen,	  gierzwaluw	  en	  huismus	  is	  nodig	  om	  uit	  te	  sluiten,	  
dan	  wel	  aan	  te	  tonen	  of	  sprake	  is	  van	  vaste	  verblijfplaatsen	  die	  worden	  aangetast	  met	  de	  sloop	  en	  renovatie.	  	  
	  
Er	  zijn	  geen	  nesten	  aangetroffen	  van	  jaarrond	  beschermde	  vogels.	  Het	  voorkomen	  van	  gierzwaluw	  en	  huismus	  
kunnen	  pas	  eind	  april	  volledig	  worden	  uitgesloten.	  Een	  onderzoeksronde	  naar	  gierzwaluw	  en	  huismus	  kan	  
gecombineerd	  worden	  met	  de	  eerste	  onderzoeksrondes	  naar	  vleermuizen.	  	  
	  
Ten	  slotte	  kunnen	  nesten	  van	  niet	  jaarrond	  beschermde	  vogelsoorten	  worden	  verwacht	  in	  de	  struiken	  en	  bomen	  
rondom	  het	  hotel.	  Indien	  buiten	  het	  broedseizoen	  bosschages	  of	  bomen	  worden	  verwijderd,	  hoeft	  geen	  rekening	  
gehouden	  te	  worden	  met	  algemene	  broedvogels.	  
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

  

1.1 plan 

het bestemmingsplan Parkhotel te Bergen met identificatienummer 

NL.IMRO.0373.BPG07001parkhotel-B001 van de gemeente Bergen; 

  

1.2 bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

  

1.3 aanduiding 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gron-

den; 

  

1.4 aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft 

  

1.3 aanbouw 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 

directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 

dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

  

1.4 achtererf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw, niet zijnde gronden met de bestemming Tuin, 

en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw of achter de denkbeeldige lijn 

van het verlengde daarvan. 

  

1.5 archeologisch deskundige 

een deskundige met opgravingbevoegdheid of met gekwalificeerde kennis op het gebied van 

de archeologie; 

  

1.6 archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 

beschikt; 

  

1.7 archeologische waarde 

de in een gebied aanwezige waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijf-

selen in de bodem en uit het verleden; 

  

1.8 bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

  

1.9 bestaande bouwwerken 

bouwwerken, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan zijn, zullen of worden 

gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet en de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht; 



 

Mees Ruimte & Milieu | 15167 ontwerp.  Pagina | 5 
 

 

  

1.10 bestaande afstands-, hoogte-, breedte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen 

afstands-, hoogte-, breedte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen, die op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen of zullen 

komen. 

  

1.11 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

  

1.12 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

  

1.13 bijbehorend bouwwerk 

Uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel be-

vindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde ver-

bonden bouwwerk met een dak. 

  

1.14 bijgebouw 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw; 

  

1.15 bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van 

een bouwwerk 

  

1.16 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

  

1.17 bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 

uitsluiting van onderbouw en zolder; 

  

1.18 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar be-

horende bebouwing is toegelaten; 

  

1.19 bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel; 

  

1.20 bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

  

1.21 bouwwerk 

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is ver-

bonden; 
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1.22 dakopbouw 

een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich boven de dakgoot bevindt, waarbij 

deze constructie deels boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de con-

structie in één of beide dakvlak(ken) van het dak is (zijn) geplaatst; 

 

1.23 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het ver-

kopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, ver-

bruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

1.24 dienstwoning 

een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, slechts bestemd voor (het huishouden 

van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, 

noodzakelijk is. 

  

1.25 erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw 

en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor 

zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt; 

  

1.26 gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-

den omsloten ruimte vormt; 

  

1.27 gebruik(-en) 

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

  

1.28 hoofdgebouw 

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 

de geldende of toekomstige bestemming van het perceel en, indien meer panden of bouw-

werken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is. 

  

1.29 horeca(bedrijf) 

een bedrijf gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 

1. het verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken; 

2. het exploiteren van zaalaccommodatie; 

3. het verstrekken van nachtverblijf. 

  

1.30 kap 

een constructie van dakvlakken met een helling van ten minste 30° en ten hoogste 65°. 

  

1.31 onderbouw 

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant min-

der dan 1,20 m boven het peil is gelegen; 

  

1.32 overig bouwwerk 

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden. 

  

1.33 overkapping 

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het 

woongenot van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd voor (het verlengde 
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van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, 

voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie 

wanden heeft waarvan maximaal twee tot de constructie behoren; 

  

1.34 pand 

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige een-

heid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

  

1.35 peil 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de ge-

middelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander 

plaatselijk aan te houden waterpeil); 

  

1.36 platte afdekking 

een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw; 

  

1.37 uitbouw 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, 

welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in archi-

tectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

  

1.38 uitvoeren 

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 

  

1.39 voorgevelrooilijn 

de (denkbeeldige) lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw alsmede de 

(denkbeeldige) lijn in het verlengde van de andere naar de weg gekeerde gevel(s) van het 

hoofdgebouw, niet zijnde de achtergevel. 

  

1.40 zijerf 

de gronden, niet zijnde gronden met de bestemming Tuin, die behoren bij het hoofdgebouw 

en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen van 

het verlengde van de voor- en achtergevel. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

  

2.1 de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daar-

mee gelijk te stellen constructiedeel. 

  

2.2 de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

  

2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uit-

zondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

  

2.4 de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts ge-

projecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

  

2.5 de breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmu-

ren. 

  

2.6 afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceels-

grenzen wordt daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

  

2.7 dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

  



 

Mees Ruimte & Milieu | 15167 ontwerp.  Pagina | 9 
 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Horeca 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1': uitsluitend hotels of 

pension met inbegrip van maximaal één dienstwoning; 

c. ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, tevens voor detailhandel in de eerste 

bouwlaag; 

d. ter plaatse van de aanduiding ‘kelder’, tevens voor een kelder; 

e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen 

en parkeervoorzieningen. 

 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 

a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

 

3.2.2 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoe-

ringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte, dan wel de bestaande goot- en 

bouwhoogte, indien deze meer bedraagt; 

b. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden, uitgezonderd de vlakken waar een 

maximaal bebouwingspercentage is aangegeven; 

c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, in-

dien: 

1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 

0,5 m bedraagt; 

2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, 

ten hoogste 1,5 m bedraagt; 

3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten 

hoogste 1/3 van het dakvlak bedraagt; 

4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten 

hoogste 2/3 van het dakvlak bedraagt; 

d. de goothoogte van hoofdgebouwen mag aan de achterzijde bij niet-vrijstaande 

hoofdgebouwen worden overschreven door dakopbouwen, indien: 

1. de afstand tot de dakvoet en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m 

bedraagt; 

2. de bouwhoogte van de dakopbouw, gemeten vanaf de voet van de dakop-

bouw, ten hoogste 1,5 m bedraagt; 

3. de breedte van de dakopbouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt. 

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak ten hoog-

ste 2 m bedragen en buiten het bouwvlak ten hoogste 1 m; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoog-

ste 3 m. 
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3.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik 

voor: 

a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voor-

werpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte ge-

bruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming ge-

richte gebruik van de grond. 
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Artikel 4 Waarde – Archeologie 2 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van 

archeologische waarden. 

  

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Indien er binnen de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' sprake is van het bouwen van 

bouwwerken met grondroering waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en die een gro-

tere planomvang dan 500 m2 en een diepte van meer dan 40 cm hebben, dient de aanvrager 

van de omgevingsvergunning: 

a. aan de hand van nader archeologisch onderzoek aan te tonen dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn, of 

b. aan de hand van nader archeologisch onderzoek aan te tonen dat de op de betrokken 

locatie aanwezige archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag 

door de bouwactiviteiten niet worden geschaad, of mogelijke schade kan worden 

voorkomen door aan de vergunning regels te verbinden, gericht op: 

1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

2. het doen van opgravingen; 

3. begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige. 

 

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

4.3.1 Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zonder 

of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden met een grotere planomvang dan 500 m² uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe wor-

den gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen 

en aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uit-

voering van een omgevingsvergunning die op grond van lid 2 van dit artikel is ver-

leend; 

b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm; 

c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wate-

ren; 

d. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen 

en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

4.3.2 Het verbod is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of 

een ontgrondingsvergunning; 

c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

4.3.3 De omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager van de 

vergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrok-

ken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

  

4.3.4 De omgevingsvergunning wordt voorts verleend, indien: 
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a. de aanvrager van de vergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeolo-

gische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, 

door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorko-

men door aan de vergunning regels te verbinden, gericht op: 

1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

2. het doen van opgravingen; 

3. begeleiding van de activiteiten door de archeologische deskundige. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 6 Algemene bouwregels 

6.1 Ondergeschikte bouwwerken 
In afwijking van de verbeelding (plankaart) en de in hoofdstuk 2 opgenomen bestemmingsre-
gels mogen de bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingba-
nen, funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet 
meer dan 1,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt 
en de oppervlakte niet meer dan 6 m²; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer 
dan 1,5 m bedraagt. 

 
6.2 Ondergrondse bouwwerken 

a. Ondergrondse bouwwerken mogen gerealiseerd worden onder de bestaande en te 
realiseren hoofdgebouwen binnen een bouwvlak.  

b. In afwijking van 6.2 onder a mogen, ter plaatse van de aanduiding ‘kelder’, onder-
grondse bouwwerken ook buiten de grenzen van een hoofdgebouw en bouwvlak ge-
realiseerd worden. 

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels  

7.1 Naast het bepaalde in hoofdstuk 2 van de planregels kan eveneens met een omgevings-
vergunning worden afgeweken van de bepalingen van dit plan voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks 

van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zo-
ver zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 
overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag 
met niet meer dan 10% worden vergroot. 

 

7.2 De afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid wordt niet verleend 
indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gege-
ven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzi-
gen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 
voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken, waaronder de mo-
gelijkheid tot isoleren van gebouwen, dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m 
bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 
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Artikel 9 Algemene procedureregels 

9.1 Afwijking van het bestemmingsplan 
Bij een afwijking van het bestemmingsplan, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 
 
9.2 Wijzigingsbevoegdheid 
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4. van de Algemene 
wet bestuursrecht, van toepassing. 

Artikel 10 Overige regels 

10.1 Parkeren 
10.1.1 Parkeernormen 
Een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken ten dienste van 
de bestemming kan alleen worden verleend indien in, op of onder het gebouw dan wel op het 
onbebouwde terrein dat bij het gebouw hoort, in voldoende parkeergelegenheid kan worden 
voorzien, conform de parkeernormen zoals opgenomen in de Notitie ruimtelijk parkeerbeleid 
en de gemeentelijke parkeernormen zoals vastgesteld op 17 juli 2014. Indien deze beleidsre-
gels gedurende de planperiode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijzi-
ging.  

 
10.1.2 Afwijken van de parkeernormen 
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 10.1.1 
indien anderszins in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsver-

gunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard 

en omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd,  

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan bin-

nen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eer-

ste lid met maximaal 10%. 

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 

plan. 

 
11.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het be-

paalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 

gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt ver-

kleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het ver-

boden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was 

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangs-

bepalingen van dat plan. 

 

Artikel 12 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parkhotel te Bergen' 
van de gemeente Bergen. 



 

 

  



 

 

    

Bijlage 
  

 Staat van Horeca-activiteiten 1

    

 

 

 

  



 

 

Staat van Horeca-activiteiten 

Categorie I 'lichte horeca' 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral 
verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor 
omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën 
onderscheiden: 
 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

• automatiek; 

• broodjeszaak; 

• cafetaria; 

• croissanterie; 

• koffiebar; 

• lunchroom; 

• ijssalon; 

• snackbar; 

• tearoom; 

• traiteur. 

1b. Overige lichte horeca 

• bistro; 

• restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 

• hotel; 

• pension. 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

• bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²; 

• restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

Categorie 2 'middelzware horeca' 
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor 
aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

• bar; 

• bierhuis; 

• biljartcentrum; 

• café; 

• proeflokaal; 

• shoarma/grillroom; 



 

 

• zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen). 

Categorie 3 'zware horeca' 
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot 
aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen 
brengen: 

• dancing; 

• discotheek; 

• nachtclub; 

• partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Parkhotel beheer is voornemens het bestaande Parkhotel aan de Stationsstraat 2B te Bergen 

(NH) een kwaliteitsimpuls te geven door een deel van de bestaande opstallen te vervangen 

voor nieuwbouw. Zowel het exterieur als interieur van het hotel wordt aangepakt waardoor een 

geheel nieuwe uitstraling bereikt wordt.  

 

Het hotel heeft door de jaren heen zijn huidige vorm bereikt, waarbij diverse aan- en uitbou-

wen gerealiseerd zijn. De herontwikkeling van het hotel zal gefaseerd aangepakt worden. Om 

een nieuw integraal toetsingskader te hebben, wordt een (postzegel)bestemmingsplan opge-

steld aan de hand van de nieuwbouwwensen.  

1.2 Leeswijzer 

Dit bestemmingsplan bevat: 

• een toelichting op het plan waarbij achtereenvolgens wordt gekeken naar de huidige 

en toekomstige situatie van het project, het ruimtelijk relevante beleid van de provincie 

en gemeente, de invloed van het plan op de omgeving, de belemmeringen die de uit-

voering van het project in de weg kunnen staan, de planologische afweging van het 

plan en de economische uitvoerbaarheid; 

• een verbeelding met daarop aangegeven de nieuwe gewijzigde bestemmingen; 

• de bouw- en gebruiksregels behorende bij de verbeelding. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Planlocatie 

De planlocatie is gelegen op de hoek van de Stationsstraat en Breelaan in het centrum van 
Bergen. Het hotel is omgeven door horeca en detailhandel in de Breelaan en detailhandel en 
woningen in de Stationsstraat. De westkant wordt begrensd door het Smallepad en de noord-
kant door de bestaande bebouwing en terras van het restaurant aan de Breelaan.  
 
figuur 1. luchtfoto planlocatie 

 

2.2 Projectplan 

Omschrijving huidige situatie  
Het Parkhotel Bergen is een klein 4* hotel in het centrum van Bergen met in totaal 26 kamers. 
Parkhotel Bergen beschikt zelf over een restaurant, brasserie, serre en een heerlijk terras, 
uitkijkend over het centrum van Bergen. Daarnaast zijn er diverse ruimtes voor bijeenkomsten, 
zowel zakelijk als privé.  
De bebouwing bestaat uit diverse gebouwen die aan het hoofdgebouw (Pension Erica uit 
1910) zijn gebouwd in de periode tussen 1979 en 2009.  
 
figuur 2. geveltekening huidige situatie Stationsstraat 
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Aanzicht vanaf Breelaan Aanzicht vanaf Stationsstraat 

  

 

Nieuwe situatie 
Het huidige hoofdgebouw aan de Breelaan (Pension Erica uit 1910) blijft behouden. De be-
bouwing rondom dit originele gebouw wordt verwijderd. Dit betekent dat de serre rondom 
verdwijnt. Aan de kant van de Breelaan komt een verhoogd terras en de nieuwe entree van het 
Parkhotel. Aan de kant van de Stationsstraat komt een glazen serre/binnentuin en de entree 
van het restaurant.  
 
figuur 3. schets te behouden en te slopen bebouwing  

 
 
Onder de nieuwbouw wordt een volledige tweelaagse kelder gemaakt die in verbinding wordt 
gesteld met de bestaande kelder. Aan de voorzijde wordt tevens een nieuwe kelder gereali-
seerd, die buiten de hoofdbebouwing doorloopt. De kelder onder het nieuwbouwdeel wordt 
deels gebruikt als parkeerkelder en deels als opslag, met een ingang aan het Smallepad.  
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figuur 4. schets begane grond nieuwe situatie 

 

 
Programma 
Na de herontwikkeling zijn in totaal maximaal 46 kamers beschikbaar in het hotel. Het hoofd-
gebouw op de hoek Breelaan/Stationsstraat behoud de 10 kamers die nu al aanwezig zijn. Ter 
opzichte van de huidige situatie worden er maximaal 20 kamers toegevoegd. 
In het kader van flexibiliteit biedt dit bestemmingsplan om in de te realiseren nieuwbouw aan 
de achterzijde op de eerste bouwlaag ook detailhandel toe te staan.  
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2.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan “Bergen Centrum”, vastgesteld op 
21 juni 1977 door de gemeenteraad van Bergen en goedgekeurd op 31 oktober 1978 door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De planlocatie heeft de bestemming ‘Horeca bedrij-
ven”’, met de nadere aanduiding ‘Hh’ Hotel. Daarnaast gelden de bestemmingen ‘Tuin’ met 
aanduiding ‘t(n) verharding toegestaan’ en ‘Erf’ met aanduiding ‘beh bedrijfserf horeca’. Er 
geldt een bouwvlak, waarbinnen gebouwd mag worden met een goothoogte van 8 meter en 
een nokhoogte van 11 meter.  
 
figuur 5. uitsnede bestemmingsplankaart Bergen Centrum  

 
 

Artikel 12 van de bij het bestemmingsplan horende voorschriften schrijft het volgende voor: 

“De gronden met de bestemming “Horecabedrijven” zijn bestemd voor de uitoefening van het 

horecabedrijf in daartoe blijkens hun aard en inrichting bestemde gebouwen, met dien ver-

stande dat: 

… 

- de gronden voor zover terzake op de kaart de subbestemming Hh is vermeld, nader 
zijn bestemd voor de uitoefening van het horecabedrijf in een hotel, waaronder ten 
deze mede wordt verstaan een appartementenhotel.  

- … 
en in verband daarmede voor de bouw van het dienovereenkomstig gebruik van daartoe die-
nende gebouwen, waaronder magazijn- en werkruimten, dienstwoningen, bijgebouwen en 
andere bouwwerken en voor de aanleg en dienovereenkomstig gebruik van daartoe dienende 
andere werken, erven, tuinen en parkeerplaatsen,..” 
 
Binnen de bestemming Tuin zijn geen gebouwen toegestaan, enkel bouwwerken zoals erfaf-
scheidingen en pergola’s. Ter plaatse van de aanduiding ‘t(n)’ is verharding toegestaan in de 
vorm van toegangspaden en – wegen.  
 
De gronden van de bestemming Erf met nadere aanduiding ‘beh’ mogen geheel worden be-
bouwd met vrijstaande of aangebouwde bedrijfsgebouwen, met een maximale goothoogte van 
3 meter.  
 
Wanneer we het huidige hotel toetsen aan het vigerende bestemmingsplan is te zien dat de 
huidige bebouwing voor een groot deel reeds strijdig  is met de voorschriften van dit bestem-
mingsplan. Door de jaren heen zijn de diverse uitbreidingen middels vrijstellingen verleend 
(oud artikel 19 Wet op de ruimtelijke ordening).  
De renovatie en sloop- nieuwbouw betreft de aanpak van het huidige gebouw en is daarmee 
op onderdelen strijdig met het (verouderde) vigerende bestemmingsplan.  
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figuur 6. bebouwing door de jaren heen 
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3 Ruimtelijk beleid 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Dit besluit legt nationale ruimtelijke belangen vast. Het beleid is erop gericht om het aantal 
regels terug te dringen. De ruimtelijke onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor be-
perkt. Hierdoor is onder andere de aanwijzing van nationale landschappen vervallen. 
 
Het Rijk maakt bijvoorbeeld geen landsdekkende woningbouwafspraken meer, alleen nog in 
de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Het Rijk benoemt alleen nog landelijke doelstel-
lingen om de woningmarkt goed te laten werken. Het landschapsbeleid gaat ook naar de pro-
vincies.  
 
Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de 
regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwe-
gen wat er met een gebied moet gebeuren. 
 
Op dit moment legt het Barro geen restricties op voor de onderhavige locatie. 

3.1.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvi-
sie heeft verschillende nota’s vervangen, zoals de Nota Ruimte, Structuurvisie Randstad 2040, 
de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving, de 
agenda Landschap, de agenda Vitaal Platteland en de Pieken in de Delta.  
 
De rijksoverheid streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, met 
een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, in-
vesteringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. De 
ruimtelijke structuur van Nederland heeft zich ontwikkeld van steden in een landelijk gebied 
naar stedelijke regio’s in interactie met landelijke en cultuurhistorische gebieden. Overheden, 
burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Zij verdienen het vertrou-
wen dat ze dat op een goede manier doen. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van pro-
vincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de internationale positie van 
Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel, zoals de hoofdnet-
werken voor personen- en goederenvervoer, energie en natuur. Afspraken over verstedelij-
king, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. Het Rijk 
blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijk ordening. Daarnaast kan een rijksverant-
woordelijkheid aan de orde zijn indien: 

• Een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies 
en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de 
stedelijke regio’s rondom de mainports, brainport, greenports en de valleys. 

• Over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoor-
beeld voorbiodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderfgoed. 

• Een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelings-
risico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, wa-
ter en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners. 

 
In de structuurvisie zijn dertien nationale belangen benoemd. De nationale belangen, die wor-
den benoemd, betreffen de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond, 
het behouden en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de water-
veiligheid en zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en cultuurhistorische 
waarden. Geen van deze nationale belangen zijn van toepassing op dit plan en daarmee 
wordt beleid hierover overgelaten aan de provincie en de gemeente. 
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3.1.2.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking 

geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) opgenomen. Het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goe-

de ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke ge-

bieden. Met de ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

 

Wettelijk kader 

De ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro. Om dit mogelijk te maken is 

het Bro met ingang van 1 oktober 2012 gewijzigd en wel de artikelen 1.1.1. en 3.1.6. Artikel 

1.1.1. definieert relevante begrippen. Daaraan is in het eerste lid een omschrijving toegevoegd 

van: 

• bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten 

behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infra-

structuur; 

• stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventer-

rein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzienin-

gen. 

 

Artikel 3.1.6 is uitgebreid met twee leden die de werking van de ladder uitleggen. De tekst van 

de leden 2 en 3 luidt: 

• lid 2: De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mo-

gelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actu-

ele regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele 

regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van be-

schikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling 

niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, 

wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruik-

makend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zoda-

nig worden ontwikkeld. 

• lid 3: Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een provinciale verordening 

die een locatie voor stedelijke ontwikkeling aanwijst. 

 

Toelichting op gebruik 

In de toelichting op de wijziging van art 3.1.6. is de wijziging gemotiveerd: “Een zorgvuldige 

benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om een goede onder-

bouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke ruimtevraag en een zorgvuldige ruim-

telijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. Daarom voegt artikel II van dit besluit een tweetal 

nieuwe leden toe aan artikel 3.1.6 van het Bro, op grond waarvan overheden - indien zij een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk willen maken - standaard een aantal stappen dienen te 

zetten die borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe 

ontwikkeling wordt gekomen. Deze stappen zijn geen blauwdruk voor een optimale ruimtelijke 

inpassing van alle nieuwe ontwikkelingen. Dat zou voorbij gaan aan de specifieke lokale om-

standigheden, die van invloed zijn op de inpassing van ruimte vragende functies en het regio-

nale maatwerk dat de overheden moeten kunnen leveren. De stappen die worden gevraagd, 

bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, na-
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drukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de ontwikkelingsbehoefte van een 

gebied, maar ook met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte, en voor de ontwikkeling van 

de omgeving waarin het gebied ligt”. 

 

Voor de planlocatie geldt dat het gaat om de renovatie en deels herontwikkeling van een be-

staand hotel in het centrum van Bergen. Er worden in totaal 20 kamers toegevoegd aan het 

huidige bestand.  Alle tredes dienen goed gemotiveerd te worden. Deze tredes worden gemo-

tiveerd in de planologische motivering van deze rapportage. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Structuurvisie 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

De structuurvisie is 21 juni 2010 vastgesteld en de meest recente actualisatie heeft op 28 sep-
tember 2015 plaatsgevonden. De Provincie Noord-Holland heeft gekozen voor drie hoofdbe-
langen: klimaatbestendigheid, duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. De structuurvi-
sie borduurt voort op en heeft de eerdere streekplannen vervangen. Met name de scheiding 
tussen landelijk en stedelijk gebied komt sterk naar voren in de visie. In het landelijk gebied is 
de provincie veel meer terughoudend ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen dan in het stede-
lijke gebied, waar lokale overheden veel meer vrijheid hebben om hun eigen beleid te voeren.  
 
Naast de structuurvisie heeft de provincie een verordening vastgesteld waarin regels zijn op-
genomen die de provinciale belangen beschermen. Deze regels zijn een uitwerking van de 
structuurvisie. 
 
Hierna worden de beleidsonderwerpen voor de onderhavige locatie behandeld. 

 
Bestaand bebouwd gebied 
Op 28 september 2015 is de Provinciaal Ruimtelijke Verordening gewijzigd. Artikel 9 luidt als 
volgt: 
 
“Artikel 9 Aanwijzing bestaand bebouwd gebied”  
Als bestaand bebouwd gebied wordt aangewezen de bestaande of de bij een – op het mo-
ment van inwerkingtreding van de verordening – geldend bestemmingsplan toegelaten woon- 
of bedrijfsbebouwing, uitgezonderd bebouwing op agrarische bouwpercelen en kassen. On-
der toegelaten woon- of bedrijfsbebouwing wordt mede begrepen de daarbij behorende be-
bouwing ten behoeve van openbare voorzieningen, verkeersinfrastructuur alsmede stedelijk 
water en stedelijk groen van een stad, dorp of kern.” 
 
De gehele planlocatie bevindt zich binnen bestaand bebouwd gebied. Dit betekent dat er 
vanuit de provincie in zijn algemeenheid geen beperkingen worden opgelegd voor de ontwik-
keling van stedelijke functies. De realisatie van de woningbouw sluit aan bij de aanwijzing van 
bestaand bebouwd gebied. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 

De structuurvisie Mooi Bergen 2.0 is op 29 januari 2015 vastgesteld door de gemeenteraad 

van Bergen. De visie heeft betrekking op het gebied rond het Plein in de kern Bergen en geeft 

een beleidsmatige basis voor het doorvoeren van verbetering van de entree naar het centrum, 

het winkelcircuit, verkeersituatie/parkeren, kwaliteit van het openbaar gebied en het combine-

ren van centrumvoorzieningen met wonen, waardoor een levendiger en meer samenhangend 
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centrum ontstaat. De visie voorziet daarnaast in de mogelijke vestiging van een supermarkt in 

plandeel de Harmonie, flexibiliteit in gebruik van  en voorgevelrooilijnen in plandeel Winkelhart.  

 

Relatie met plan 

Het plangebied van de structuurvisie loopt tot aan de grens van het plangebied van voorlig-

gend bestemmingsplan. De geplande ontwikkelingen binnen het plangebied van de structuur-

visie hebben derhalve geen betrekking op voorliggend bestemmingsplan. Wel zijn een aantal 

aanknopingspunten te vinden in de structuurvisie.  

De structuurvisie richt zich op de volgende beleidsdoelen: 

- creëren van een levendiger en meer samenhangend centrum; 

- verbetering van de entree naar het centrum; 

- verbetering van het winkelcircuit; 

- combineren van centrumvoorzieningen met wonen; 

- verbetering verkeerssituatie/parkeren; 

- verbetering kwaliteit openbaar gebied. 

De kwaliteitsimpuls die gegeven wordt aan het Parkhotel, zowel aan het gebouw als op het erf 

aan de voorzijde, draagt bij aan enkele beleidsdoelen zoals hierboven genoemd.  

 

3.3.2 Ruimtelijke visie op hotels en pensions (2008) 

De ruimtelijke visie op hotels en pensions is op 21 april 2009 vastgesteld door de raad van 

gemeente Bergen. In de visie is het beleid voor de vestiging en uitbreiding van hotels en pen-

sions opgenomen. Ook is beleid opgenomen voor het tegengestelde, namelijk omzetten van 

hotels naar woningen. 

In de visie worden een aantal uitgangspunten benoemd: 

1. het hotel- en pensionaanbod in gemeente Bergen is van groot direct en indirect be-

lang voor de economie en samenleving. Het aantal overnachtingen dient derhalve mi-

nimaal gelijk te blijven; 

2. de toename aan overnachtingen dient voornamelijk te worden gerealiseerd door het 

verlengen van de verblijfsduur; 

3. het aantal overnachtingen kan eveneens toenemen door het verlengen van de seizoe-

nen; 

4. Bergen streeft naar een hoogwaardig kwalitatief hotel- en pensionaanbod dat aansluit 

op de wenen van de toerist. Het accent ligt niet alleen op het luxe-segment, maar ook 

op diversiteit; 

5. in dit beleidskader staat voorop dat nieuwe hotels en pensions een bijdrage dienen te 

leveren aan de kwaliteit van de hotel- en pensionstructuur, mede gezien het onder-

scheidend vermogen van het desbetreffende hotel; 

6. gelijktijdig dienen deze nieuwe hotels en pensions ruimtelijk inpasbaar te zijn en pas-

sen binnen het karakter van de omgeving; 

7. in de locatiebeoordeling zijn stedelijke, landschappelijke en cultuur-historische en mi-

lieuaspecten van belang; 

8. de accommodaties dienen de specifieke identiteit van de verschillende kernen te on-

dersteunen.  

 

Het voornoemde ontwikkelingskader voorziet in een gewenste ruimtelijke structuur van hotels 

en pensions. Daarmee wordt ook richting gegeven aan de (on)mogelijkheid voor de functie-

verandering van hotel naar woningen of appartementen. Binnen de zogenoemde concentra-

tiegebieden (het centrum) is het in principe niet toegestaan hotels en pensions te sluiten of 

slopen voor de omzetting of nieuwbouw van woningen en/of appartementen. Om die reden 

zijn de bestaande pensions en hotels binnen het concentratiegebied specifiek bestemd voor 

deze functies. Het omgekeerde, het veranderen van een woonfunctie naar een hotel of pensi-
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on, wordt binnen deze gebieden in beginsel gestimuleerd. In de gemengde gebieden is func-

tieverandering slechts toegestaan als er een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt wordt in de 

omgeving. Dat betekent dat ook hinderlijke, niet-passende bebouwing gesloopt moet worden. 

 

Relatie met plan 

Het Parkhotel ligt in het centrum van Bergen en behoort daarmee tot het concentratiegebied. 

De hotels binnen dit concentratiegebied dienen te worden behouden. De bestaande accom-

modaties worden tevens gestimuleerd uit te breiden of anderszins hun kwaliteiten te verbete-

ren, mits dat stedenbouwkundig en verkeerskundig inpasbaar is.  

De voorliggende herontwikkeling van het bestaande hotel past binnen deze beleidsdoelstel-

lingen: met de herontwikkeling wordt een kwaliteitsimpuls teweeg gebracht in het centrumge-

bied. Daarnaast zorgt de herontwikkeling voor een kleine uitbreiding aan kamers, door het 

toevoegen van 20 extra kamers ten opzichte van de huidige situatie.   
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4 Ruimtelijke aspecten 

4.1 Planologie  

Voor de planlocatie geldt dat gaat om de herontwikkeling van een bestaand hotel. Het gebouw 

wordt deels gerenoveerd en deels is sprake van sloop/nieuwbouw. Na de herontwikkeling 

zullen er 17 kamers extra zijn ten opzichte van de huidige situatie. Alle tredes van de ladder 

van duurzame verstedelijking dienen goed gemotiveerd te worden. Daarvoor dient beschre-

ven te worden: 

1. dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; 

2. in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, 

transformatie of anderszins, en; 

3. in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschil-

lende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

4.1.1 Actuele regionale behoefte 

Met voorliggende ontwikkeling wordt een bestaand hotel in het centrum van Bergen gereno-

veerd en vindt deels sloop-nieuwbouw plaats. Met de herontwikkeling worden er maximaal 20 

extra hotelkamers gerealiseerd. Deze extra kamers passen binnen het gemeentelijke hotelbe-

leid, waarbij een van de uitgangspunten is dat bestaande hotels binnen het concentratiege-

bied (lees: het centrum van Bergen) gestimuleerd worden uit te breiden en/of een kwaliteits-

verbetering door te voeren. In voorliggend geval is sprake van een uitbreiding van een be-

staand hotel én een kwaliteitsimpuls door de geplande renovatie/nieuwbouw. Met de toevoe-

ging van de extra hotelkamers wordt ingespeeld op de vraag naar meer hotelkamers in de 

regio en in de kern Bergen.  

4.1.2 Voorzien behoefte binnen het bestaand stedelijk  

Het bestaande hotel dat deels gerenoveerd en waar deels sloop/nieuwbouw plaatsvindt, ligt 

midden in het centrum van Bergen binnen het bestaand stedelijk gebied.  

4.1.3 Passende ontsluiting 

Aangezien het hier om een herontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied  gaat, is de-

ze trede niet meer van toepassing.  

 

Het herontwikkelen van een bestaand hotel in het centrum van Bergen is, conform de Ladder 

voor duurzame verstedelijking goed gemotiveerd.  

4.2 Stedenbouw 

Ruimtelijke Inpassing 

Met de nieuwe bebouwing zal aansluiting worden gezocht in schaal en korrelgrootte van de 

omliggende bebouwing, de inpassing van de nieuwbouw zal stedenbouwkundig in lijn komen 

te liggen met de gevelrooilijn van de naastgelegen panden aan de Stationsstaat. Het Smal-

lepad zal duidelijker definiërend worden, dit door middel van het nieuwe volume, meer in lijn te 

leggen met de overzijde. Doordat villa Erica niet parallel loop aan de stationsstraat, is er een 

verdraaiing in het plan aan de stationsstraat, door deze verdraaiing zal er een plein-

vorm/openruimte ontstaan, deze geeft aanleiding om het entreegebied/terras te maken voor 

het parkhotel, de overgang van openbare ruimte naar privé, zullen  aansluiten op de bestaan-

de dorpse inrichting van Bergen.  
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Om de dorpse karakter van Bergen te behouden en te versterken is het van belang dat nieuwe 

bebouwing afgestemd en zorgvuldig aangesloten wordt op het huidige bebouwingsbeeld en 

de voorkomende architectuur, passend in en bij het dorp. 

 

Verschijningsvorm    

Qua architectuur zal gezocht worden naar een schakeling van panden, passend in de context 

en dorpse schaal van Bergen en behorend bij de schaal van de stationsstraat, te denken valt 

aan een aantal hoogwaardige metselwerkpanden met kapvormen die opgedeeld worden, in 

functie, schaal,  maat en naar de samenhang in de omgeving als wel de aansluiting op villa 

Erica.  

 

Voor de nieuwbouw zullen de volgende architectonische middelen ingezet worden, dit zijn 

onder andere hoogwaardige baksteenarchitectuur, een gevarieerd daklandschap, een pas-

sende korrelgrootte, verspringing in de rooilijn en een sterke oriëntatie op de wegenstructuur, 

gebouwen met hoogwaardige architectuur. 

 
figuur 7. impressie principe gevelaanzicht Stationsstraat,nog uit te werken (bron: Leeuwenkamp Architecten) 

 

Materialisatie  

Het karakter van de nieuwbouw zal in hoge mate bepaald gaan worden door, gedetailleerde 

metselwerkarchitectuur, zorgvuldige detaillering van de dakranden, goten, boeiboorden en 

dakaansluitingen zijn van groot belang.  

De belangrijkste materialen zijn baksteen in warme aardetinten of wit en hout, de dakbedek-

king zal bestaan uit matte keramische pannen in donkergrijs of warm rood-oranje een natuur-

lijke uitstraling, Ook mogelijkheden om de gevels visueel ‘te verzachten’ middels vergroening 

(verticale tuin) of kunstuitingen (bijvoorbeeld muurgedicht) liggen in de mogelijkheid. 

Luifels, luiken, hekken en reclame-uitingen zijn in afmeting, plaatsing, detaillering en kleurstel-

ling afgestemd op de architectuur van de bebouwing.  

4.3 Analyse van verkeer- en parkeeraspecten 

In het kader van de herontwikkeling moet gekeken worden wat de verkeersgeneratie is, wat de 

parkeerbehoefte is en hoe de ontsluiting geregeld wordt van de nieuwe functie om voldoende 

parkeerplaatsen te waarborgen en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan.  

 
Het parkeren moet in principe op eigen terrein worden opgelost. Er moet daarbij naar rato aan 
parkeerplaatsen worden toegevoegd, volgens de door de gemeente Bergen vastgestelde 
parkeernormen. Deze parkeernormen zijn in 2014 vastgesteld. 
 
Voor hotelkamers in het centrumgebied van Bergen geldt een parkeernorm van 0,8 parkeer-
plaats per kamer. In geval van 20 kamers betekent dit dus een toevoeging van 16 parkeer-
plaatsen aan het huidige parkeerareaal.  
 
Met de herontwikkeling van het bestaande hotel worden 20 kamers toegevoegd. Op dit mo-
ment heeft het hotel drie parkeerplaatsen aan de achterzijde (Smallepad) die zullen verdwij-
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nen in de nieuwe situatie. Dit betekent dat er een parkeerbehoefte geldt van 16 + 3 = 19 par-
keerplaatsen.  
 
In het nieuwe plan wordt een twee-laagse parkeerkelder gerealiseerd onder het nieuw te bou-
wen deel van het hotel. Deze parkeerkelder biedt plaats aan in totaal 20 auto’s. Hiermee wordt 
voldoende voorzien in de parkeerbehoefte.  
 
Met behulp van de C.R.O.W. Rekentool1 is aan de hand van kencijfers bepaald wat de ver-
keersaantrekkende werking van 20 hotelkamers is. In de bijlage is het resultaat van de reken-
tool te vinden. 
 
De verkeersaantrekkende werking is op een maatgevende openingsdag 25 motorvoertuigen 
per etmaal. Deze te verwachten verkeersaantrekkende werking door toedoen van 20 kamers is 
dermate laag dat er geen ontwrichting van de bestaande wegenstructuur ontstaat.  
 
Conclusie 
Het aspect parkeren en verkeersaantrekkende werking vormt geen belemmering voor de her-
ontwikkeling van het hotel.  

4.4 Archeologie en cultuurhistorie 

Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. 
Hiermee zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving 
geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: „de veroor-
zaker betaalt‟. 
 
In het proces van ruimtelijke ordening moet tijdig rekening worden gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor de overweging 
van archeologievriendelijke alternatieven. Rijk, provincies en gemeenten (laten) bepalen welke 
archeologische waarden bedreigd worden bij ruimtelijke plannen. Tijdens de voorbereiding 
van deze plannen is (vroeg)tijdig archeologisch (voor)onderzoek belangrijk. 
 
De keuze voor een andere bouwlocatie voorkomt de verstoring van belangrijke bodemvond-
sten. Als dit geen optie is, bestaat de mogelijkheid om binnen de bouwlocatie zelf naar een 
archeologievriendelijke aanpak te streven. In het uiterste geval wordt een archeologische op-
graving uitgevoerd. 
 
De gemeente Bergen beschikt over een beleidskaart Archeologie. Op deze kaart wordt aan-
gegeven wanneer archeologisch onderzoek vereist is indien graafwerkzaamheden (bodem-
roering) worden uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  1

1 Rekentool verkeersgeneratie en parkeren, www.crow.nl jaarlicentie 2015 



 

Mees Ruimte & Milieu | 15167  Pagina | 19 
 

 

Situatie plangebied archeologie 
Het terrein rond het Plein ligt voor het overgrote deel in het gebied waar archeologisch onder-
zoek nodig is bij plannen groter dan 500 m² en dieper dan 40 cm. 
 
figuur 8. uitsnede archeologische beleidskaart 

 
In het voorliggende plan wordt een deel gesloopt en wordt een nieuwe kelder gegraven, deels 
onder het bestaande, en te behouden pand aan de voorzijde. De totale oppervlakte van de te 
realiseren kelder is groter dan 500 m2. Op basis van de archeologische beleidskaart is ar-
cheologisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is in februari 2016 uitgevoerd door Bureau 
voor Archeologie. Het onderzoek is als bijlage terug te vinden. Hieronder wordt de samenvat-
ting integraal overgenomen. 
 
Resultaten onderzoek 
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor sloop en 
bouwwerkzaamheden aan de Breelaan 19 te Bergen. Het onderzoek is uitgevoerd in overeen-
stemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het on-
derzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecifi-
ceerde archeologische verwachting van het gebied. Daarna zijn boringen geplaatst. 
 
Op het adres staat het Parkhotel Bergen dat bestaat uit Pension Erica uit 1910 met enkele 
latere aanbouwen rondom. De beoogde ingreep bestaat uit het slopen van de aanbouwen, het 
bouwen van een dubbeldeks parkeergarage met daarboven hotelkamers aan de westzijde en 
het bouwen van een kelder en een brasserie aan de oostzijde 
Het plangebied ligt in de NOaA regio “Het Hollands Duingebied”. Het plangebied ligt aan de 
noordzijde van het 'Zeegat van Bergen' op een strandwal die in het Neolithicum is gevormd. In 
het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 580 cm -mv. Hieruit blijkt dat de bodem 
bestaat uit duinafzettingen op een kleilaag op veen op strandafzettingen. De top van het bo-
demprofiel (de duinafzettingen) is in de 20e eeuw verstoord tot dieptes variërend tussen 80 en 
180 cm -mv. 
 
Op grond van de interpretatie van het bodemprofiel worden twee potentiële archeologische 
niveaus onderscheiden: de top van het veenpakket met mogelijk resten van veenwinning, en 
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het afdekkende kleipakket. Dit vormt een loopvlak waarin resten van landbouw (beakkering) 
en/of bewoning aanwezig kunnen zijn. Eventuele resten dateren uit de IJzertijd of recenter. De 
top van het kleipakket ligt tussen de -67 en -14 cm NAP. 
 
Bureau voor Archeologie adviseert om de civiele graafwerkzaamheden voor de aanleg van de 
parkeergarage en voor de uitbreiding van de Brasserie archeologisch te begeleiden om even-
tuele archeologische waarden te documenteren voordat deze worden vernietigd. 
 
Voor dit bestemmingsplan betekent dit dat de eventueel te verwachten archeologische waar-
den beschermd worden door een dubbelbestemming Waarde – Archeologie op het perceel te 
leggen. Hiermee wordt de verplichting opgenomen bij graafwerkzaamheden de archeolo-
gische begeleiding te laten plaatsvinden.  
 
Situatie plangebied cultuurhistorie 
De planlocatie ligt buiten het beschermd stads- en dorpsgezicht en in de bestaande situatie is 
geen monument aanwezig. Wel is gekozen het karakteristieke pand aan de voorzijde (Pension 
Erica uit 1910) te behouden. De nieuwbouw wordt zorgvuldig om dit bestaande karakteristieke 
pand ontworpen. 

4.5 Waterhuishoudkundige situatie (watertoets) 

Sinds 2003 is het doorlopen van de watertoets wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke plannen 
en besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de wa-
terbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de water-
huishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersys-
teem dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt.  
 
Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen in de Verenigde polders, peilgebied 04060-06 zonder vastgesteld 
peil. De hoogte van het maaiveld ligt hier op ongeveer +1 meter ten opzichte van NAP en de 
ondergrond bestaat uit zand. 
 
Waterkwaliteit 
Met voorliggend plan worden geen uitlogende materialen gebruikt die kunnen zorgen voor een 
verslechtering van de waterkwaliteit. Er is daarnaast geen open water aanwezig binnen het 
plangebied.  
 
Grondwater 
Het plan voorziet in de realisatie van een tweelaagse kelder. Bij de verdere uitwerking van het 
bouwplan wordt nagegaan of er periodiek sprake is van hoge grondwaterstanden en grond-
waterfluctuaties. 
 
Waterkwantiteit 
Het plangebied is op dit moment volledig verhard. Er is geen sprake van een toename van 
verharding, waardoor ook geen watercompensatie nodig is.  
 
Beschermde gebieden/waterkeringen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone van een primaire of secundai-
re waterkering.  
 
Riolering 
De afvoer van regen- en vuilwater zal conform de daarvoor geldende eisen worden ontwor-
pen.  
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Conclusie 
Het aspect water vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Wel 
dienen een aantal wateraspecten meegenomen worden bij de verdere uitwerking van het 
bouwplan.  
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5 Milieu- en omgevingsaspecten 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het initiatief getoetst aan milieu- en omgevings-
aspecten en de bijbehorende regelgeving.  

5.1 Bedrijven en milieuzonering  

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar 
door milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die in een bestemmingsplan mogelijk 
worden gemaakt, veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten 
juist beschermd worden tegen milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen 
voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en 
gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het voor 
bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 
 
Voor het bepalen van de milieuzonering is gebruikgemaakt van de geactualiseerde handrei-

king (maart 2009): Bedrijven en milieuzonering (het zogenoemde groene boekje) van de VNG. 

Hierin zijn de bedrijfsmatige activiteiten ingedeeld in een aantal categorieën met bijbehorende 

minimaal gewenste afstanden tot milieugevoelige functies. De indeling van de activiteiten is 

gebaseerd op de standaard bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand, een zogenaamde richtaf-

stand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of 

andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als uiterste situering van de gevel van 

een woning.  

 

Twee omgevingstypen 

De richtafstanden in de VNG-publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die 

wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Een rustige 

woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien 

van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kan-

toren) voor. Binnen gemengde gebieden is er sprake van een matige tot sterke functiemen-

ging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine be-

drijven. De richtafstanden mogen in deze gebieden 1 afstandsstap verkleind worden. 

 
Relatie met plan 
De planlocatie bevindt zich midden in het centrum van Bergen en kent een diversiteit aan 
functies (detailhandel, horeca, dienstverlening en wonen) en is daarmee te kenmerken als 
gemengd gebied. Een hotel (SBI-2008 5510) valt binnen milieucategorie 1, waarvoor de as-
pecten geur, geluid en gevaar een richtafstand geldt van 10 meter tot de gevel van een wo-
ning in het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. Aangezien het hier een gemengd gebied betreft, 
mag de richtafstand met 1 stap verkleind worden. Dit betekent dat de richtafstand naar 0 me-
ter gaat. Concreet gezegd mag een hotel direct naast een woning liggen. De renovatie en 
nieuwbouw van het Parkhotel levert derhalve dus geen belemmering op voor de omliggende 
(boven)woningen. 

5.2 Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwe-
zigheid in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.  
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden be-
waard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en on-
dergrondse buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aan-
vaardbaar niveau beperkt blijven. 
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Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtin-
gen (Bevi) en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
Normen voor ondergrondse buisleidingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buis-
leidingen (Bevb). 
 
Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 
 
Plaatsgebonden risico (PR):  
Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Aan 
het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR 
wordt ‘vertaald’ als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen 
kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) mogen liggen. 
 
Groepsrisico (GR):  
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als recht-
streeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een onge-
woon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Rondom een risi-
cobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het 
maximaal aanvaardbaar aantal personen, de zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een 
richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende gemotiveerd door middel van een 
verantwoordingsplicht, kan afwijken. De verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van 
het GR. 
 
Het Ipo (Interprovinciaal overleg) heeft een risicokaart ontwikkeld waarop verschillende risico-
bronnen en risico-ontvangers zijn aangegeven. Op de risicokaart staan gegevens die met 
risico te maken hebben, zoals risicoveroorzakende bedrijven (inrichtingen) die gevaarlijke 
stoffen gebruiken, produceren of opslaan en ook het vervoer/transport van grote hoeveelhe-
den gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn in dit geval stoffen die een schadelijke invloed 
hebben op de gezondheid en het milieu. 
 
Op de risicokaart is te zien dat het plangebied niet is gelegen binnen een risicocontour van 
een in de nabijheid gelegen inrichting en/of transportroute. Het voorgenomen initiatief zelf is 
ook geen risicovolle activiteit. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor 
voorgenomen ontwikkeling. 
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figuur 9. Uitsnede risicokaart (bron: professionele risicokaart geraadpleegd op 19 november 2015) 

5.3 Bodem (milieukundig) 

Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aan-
vullende besluiten leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld 
voor de bodem ten aanzien van het voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem.  
 
De Wbb geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een 
stof in de grond of in het grondwater de voor die stof geldende streefwaarde overschrijdt. Of 
een verontreiniging acceptabel is, hangt af van de aard van de verontreiniging en van de be-
stemming van de gronden. 
 
In het kader van het bestemmingsplan geldt dat de bestemming van hotel niet wijzigt. De hui-
dige bestemming maakt de gewenste functie reeds mogelijk. De bodemkwaliteit vormt derhal-
ve geen belemmering voor het vaststellen van dit bestemmingsplan.  
In het kader van de uit te voeren graafwerkzaamheden dient echter wel een verkennend bo-
demonderzoek te worden uitgevoerd. De resultaten hiervan dienen bij het verlenen van de 
omgevingsvergunning overlegd te worden aan het bevoegde gezag. Dit verkennend bodem-
onderzoek wordt op dit moment (februari 2016) uitgevoerd.  

5.4 Geluid 

Een van de grondslagen voor de ruimtelijke afweging is de Wet geluidhinder (Wgh). 
De Wet geluidhinder bevat geluidnormen en richtlijnen met betrekking tot de toelaatbaarheid 
van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. Op grond van 
de Wet geluidhinder gelden zones rond geluidbronnen met een grote geluiduitstraling, zoals 
(spoor)wegen en industrieterreinen. De belangrijkste bestaande geluidzones bevinden zich 
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langs bestaande wegen en spoorwegen, rond grote bestaande industrieterreinen en rondom 
bestaande luchtvaartterreinen. 
  
Relatie met project 
Het projectgebied is niet gelegen op een gezoneerd bedrijventerrein. Het projectgebied valt 
niet binnen de geluidszone van het spoor, maar valt wel binnen de zone van enkele wegen.  
Een hotel wordt conform de Wet geluidhinder echter niet aangemerkt als een geluidgevoelige 
bestemming. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek en het doorlopen van een procedu-
re voor een hogere grenswaarde zijn daarom niet noodzakelijk.  
 

Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

5.5 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de paragraaf 5.2 van de Wet milieubeheer gewijzigd (Hoofdstuk 5 
titel 2 Wm, Staatsblad 2007, 414) en zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer vernieuwde 
luchtkwaliteitseisen opgenomen.  
 
Gelijktijdig zijn de ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Staatscourant 2007, 
220), het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) en 
de bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen) 
(Regeling NIBM) in werking getreden. Een belangrijk element uit deze wetswijziging is het 
begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM).  
 
Luchtkwaliteitseisen vormen nu geen belemmering voor ontwikkelingen, als: 

• geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; of 

• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 
of 

• een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging; of 

• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Na-
tionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat in werking treedt nadat de 
EU derogatie heeft verleend.  

 

AMvB ‘niet in betekenende mate’ 
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM) en de 
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen) 
(Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip 
NIBM. Op verzoek van de Nederlandse overheid heeft de EU verlenging van de termijn (dero-
gatie) gegeven waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. Per 1 augustus 
2009 is het NSL vastgesteld (een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de deroga-
tie). Hierdoor kan volledig gebruik worden gemaakt van deze derogatie. Bovendien is de defi-
nitie van ‘niet in betekenende mate’ verlegd van 1% naar 3% van de grenswaarde voor NO2 
en PM10. De 3% komt overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3) voor zowel PM10 als NO2.  
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en wo-
ningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontrei-
niging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect lucht-
kwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld 
door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan 
toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 
Op 7 juni 2012 is het Besluit niet in betekenende mate bijdragen aangepast, zodat het moge-
lijk wordt gemaakt om bij ministeriële regeling (Regeling NIBM) bepaalde gebieden en be-
paalde broncategorieën aan te wijzen waarbinnen geen gebruik meer kan worden gemaakt 
van de NIBM-grond. Het zal gaan om gebieden waar de grenswaarde voor PM10 wordt over-
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schreden of waar overschrijding van de grenswaarde dreigt. Dit betreft naar verwachting een 
enkele gemeente in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland met veel intensieve veehouderij-
en, pluimveehouderijen in het bijzonder. De aanwijzing van gebieden en broncategorieën zal 
plaatsvinden in nauwe samenspraak met betrokken overheden en sectoren en zal gepubli-
ceerd worden in de Regeling NIBM. 
 
Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan verslechtert het project 'in beteke-
nende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling niet in betekenende waarde uit-
gewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  

• woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee 
ontsluitende wegen; 

• kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 
brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 

 
In onderhavig geval is sprake van de herontwikkeling van een bestaand hotel. Met de heront-
wikkeling worden in totaal 20 kamers toegevoegd wat resulteert in ongeveer 25 motorvoertui-
gen per etmaal (zie paragraaf 4.3). Dit blijft ver onder de grens van bv 1.500 woningen en de 
bijbehorende verkeersaantrekkende werking. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden 
dat de grenswaarde van 3% niet wordt overschreden en daarmee niet in betekende mate bij-
draagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Bovendien wordt een hotel gerealiseerd, 
welke niet valt onder de lijst met gevoelige bestemmingen.   
 
Het milieuaspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling 
van het plangebied. 

5.6 Ecologie 

De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soortenbescherming en de gebieds-
bescherming. Hiervoor zijn twee wetten actief: de Flora- en faunawet en de Natuurbescher-
mingswet 1998. In beide wetten zijn naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid ook tal van 
internationale verdragen en richtlijnen verankerd, zoals de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 
 
Ten behoeve van deze ontwikkeling is door ecologisch adviesbureau Dresme&VanderValk in 
februari 2016 een quickscan uitgevoerd naar de effecten op beschermde soorten en gebie-
den. De quickscan is bijgevoegd in de bijlagen en de resultaten worden in deze paragraaf per 
onderdeel beschreven.  
 
Soortenbescherming 
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd door een ecoloog met kennis op het gebied van 
vleermuizen in het stedelijke gebied. Voor het archiefonderzoek is Gegevensautoriteit natuur, 
waarneming.nl en eerder uitgevoerde onderzoeken naar beschermde flora en fauna in de 
omgeving meegenomen. Op 19 februari 2016 is een veldonderzoek uitgevoerd, waarbij ge-
zocht is naar geschikt leefgebied en de eisen die beschermde soorten stellen aan een ge-
schikt leefgebied. Daarnaast is de C.V.-ruimte en de kelder onderzocht op sporen van vleer-
muizen. 
 
Op basis van het archiefonderzoek is bekend dat zeven soorten vleermuizen worden verwacht 
in het stedelijke gebied van Bergen te weten; gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger, watervleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis. Uit 
de gegevens van Gegevensautoriteit Natuur blijkt dat een kolonie van vleermuizen gewone 
dwergvleermuis in het hotel aanwezig is. Daarnaast is een verblijfplaats van ruige dwerg-
vleermuis en laatvlieger aanwezig. 
 
In de C.V. ruimte op de zolder van het hotel zijn uitwerpselen aangetroffen van vleermuizen. 
De C.V. ruimte bevindt zich in het oude deel van het hotel en blijft behouden. De mogelijke 
verblijfplaats wordt dus niet verstoord met het vaststellen van dit bestemmingsplan. 
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In de gevels van het nieuwe deel zijn kieren aanwezig onder de goot die geschikt zijn als in-
vliegopening voor vleermuizen. Ook zijn de losse platen voor de balkons geschikt als zomer-
verblijfplaats of paarverblijfplaats voor vleermuizen. 
 
Op basis van het archiefonderzoek en de vondst van de uitwerpselen van vleermuizen kan 
ervan uit worden gegaan dat vleermuizen een vaste verblijfplaats op de zolder van het hotel 
hebben. Het is momenteel niet uitgesloten dat verblijfplaatsen van vleermuizen in het te slopen 
deel (aangebouwde vleugel) aanwezig zijn. Met de renovatie en de sloop van het hotel wor-
den mogelijk vleermuisverblijfplaatsen verstoord en/of weggenomen. Omdat alle vleermuizen 
zwaar beschermd zijn, is voor verstoring en het wegnemen van vaste verblijfplaatsen een ont-
heffing van de Flora-en faunawet nodig. Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke soor-
ten op welke tijdstippen in het jaar gebruik maken van deze vaste verblijfplaatsen. Op basis 
van deze kennis kan worden bepaald of sprake is van een voor de populatie belangrijke ver-
blijfplaats en op welke wijze verzachtende en compenserende maatregelen kunnen worden 
genomen. Het nemen van de juiste maatregelen is een vereiste om de ontheffing te verkrijgen. 
Omdat het bestaande hotel Erica blijft behouden, is de verwachting dat de vaste verblijfplaat-
sen behouden kunnen worden, waarmee significant negatieve effecten op de populatie kan 
worden vermeden. Het verkrijgen van een ontheffing van de Flora- en faunawet is daarmee 
geen belemmering en hoeft een besluit in het kader van het bestemmingsplan niet in de weg 
te staan. 
 
Naast vleermuizen, worden beschermde soorten niet verwacht ter plaatse van het hotel aan de 
Hoek Stationsstraat en de Breelaan te Bergen. Hoewel de kans als gering is beoordeeld, kun-
nen gierzwaluw en huismus momenteel ook niet worden uitgesloten. Een nader onderzoek 
naar vleermuizen, gierzwaluw en huismus is nodig om uit te sluiten, dan wel aan te tonen of 
sprake is van vaste verblijfplaatsen die worden aangetast met de sloop en renovatie.  
 
Er zijn geen nesten aangetroffen van jaarrond beschermde vogels. Het voorkomen van gier-
zwaluw en huismus kunnen pas eind april volledig worden uitgesloten. Een onderzoeksronde 
naar gierzwaluw en huismus kan gecombineerd worden met de eerste onderzoeksrondes naar 
vleermuizen.  
 
Ten slotte kunnen nesten van niet jaarrond beschermde vogelsoorten worden verwacht in de 
struiken en bomen rondom het hotel. Indien buiten het broedseizoen bosschages of bomen 
worden verwijderd, hoeft geen rekening gehouden te worden met algemene broedvogels. 
 

Gebiedsbescherming 
Het projectgebied is niet in of nabij het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur) of Natura 2000-gebieden gelegen. Het meest nabijgelegen Natura 2000-
gebied is Noordhollands Duinreservaat. De afstand van het projectgebied en het Noordhol-
lands Duinreservaat is 385 meter. De afstand tot de meest nabijgelegen Natuurnetwerk Neder-
land (NNN) is ook 385 meter, omdat Noordhollands duinreservaat tevens de status NNN heeft. 
Verder weg gelegen Natura 2000-gebieden zijn Schoorlse Duinen (1km) Noordzeekustzone (5 
km) en Abtskolk & De Putten (7 km).  
 
Op de korte termijn ontstaan lokale effecten, zoals een toename van geluid en stof door de 
renovatiewerkzaamheden. Deze effecten zijn echter verwaarloosbaar en niet waarneembaar 
ter plaatse van beschermde gebieden. Gezien de afstand en het tussengelegen bebouwde 
gebied worden geen effecten verwacht op het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-
gebieden als gevolg van de sloop en bouwwerkzaamheden. Op lange termijn worden ook 
geen effecten verwacht die van betekenis kunnen zijn voor de natuurwaarden van bescherm-
de gebieden.  
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5.7 Mer-beoordeling 

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een 
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd 
door de EU-richtlijn m.e.r. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieube-
heer en het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk onderscheid tussen bijla-
ge C en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit bijlage C geldt een 
m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-
beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) belangrijke 
nadelige milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt een m.e.r.-plicht. 
Kunnen deze belangrijke nadelige milieugevolgen wel uitgesloten worden, dan is een m.e.r. 
niet noodzakelijk. 
 
Een stedelijk ontwikkelingsproject als de herontwikkeling van een bestaand hotel is vermeld in 
bijlage D van het Besluit m.e.r. onder D 11.2. 
 
Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer de activiteit betrek-
king heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 
of meer woningen omvat, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 
Omdat er geen 2000 of meer woningen worden gerealiseerd, is er geen m.e.r.-beoordeling 
nodig. 
 
Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die 
beneden de drempelwaarden vallen, dient een toets uitgevoerd te worden of belangrijke na-
delige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije 
m.e.r.-beoordeling gehanteerd.  
 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling is het gevolg van de uitspraak van het Europese hof van 15 
oktober 2009 (zaak C-255/08) over de manier waarop de EU-richtlijn in de Nederlandse regel-
geving was geïmplementeerd, één van de aanleidingen voor de aanpassing van het Besluit 
m.e.r. De essentie van die uitspraak is dat altijd m.e.r. noodzakelijk is als belangrijke nadelige 
milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten.  
 
De vorm van een vorm-vrije m.e.r. is niet bepaald, maar de inhoud waar een m.e.r.-
beoordeling aan dient te voldoen is wel bepaald (Bijlage III van de Europese richtlijn 
2011/92/EU). In de vormvrije m.e.r. dient de volgende inhoud zijn vermeld: 
1. Kenmerken van de projecten. 
2. Plaats van de projecten. 
3. Kenmerken van het potentiële effect. 
 

1. Kenmerken van de projecten  
Met voorliggend bestemmingsplan wordt het bestaande Parkhotel deels gerenoveerd en voor 
een deel gesloopt en nieuw gebouwd. Door deze kwalitatieve verbetering worden tevens 20 
kamers toegevoegd aan het bestaande hotel.  
 

2. Plaats van de projecten 
Het plangebied ligt midden in het centrumgebied van de kern Bergen (NH), binnen het be-
staand bebouwd gebied. Het projectgebied is niet in of nabij het Natuurnetwerk Nederland 
(voorheen Ecologische Hoofdstructuur) of Natura 2000-gebieden gelegen. Het meest nabijge-
legen Natura 2000-gebied is Noordhollands Duinreservaat. De afstand van het projectgebied 
en het Noordhollands Duinreservaat is 385 meter. De afstand tot de meest nabijgelegen Na-
tuurnetwerk Nederland (NNN) is ook 385 meter, omdat Noordhollands duinreservaat tevens de 
status NNN heeft. Verder weg gelegen Natura 2000-gebieden zijn Schoorlse Duinen (1km) 
Noordzeekustzone (5 km) en Abtskolk & De Putten (7 km).  
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3. Kenmerken van het potentiële effect  
Gezien de afstand en het tussengelegen bebouwde gebied worden geen effecten verwacht 
op het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebieden als gevolg van de sloop en bouw-
werkzaamheden. Op lange termijn worden ook geen effecten verwacht die van betekenis kun-
nen zijn voor de natuurwaarden van beschermde gebieden. Daarnaast brengt de herontwikke-
ling van het hotel geen grote verkeersaantrekkende werking met zich mee, waardoor signifi-
cant negatieve effecten op het milieu niet te verwachten zijn.  
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6 Juridische aspecten 

6.1 Inleiding 

De regels en de plankaart vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestem-

mingsplan. De toelichting is niet juridisch bindend, maar bevat een uitleg van de aan het be-

stemmingsplan ten grondslag liggende gedachten en onderzoeken die hebben geleid tot de 

gewenste ontwikkeling binnen het plangebied. 

Op de bij het bestemmingsplan behorende plankaart met het Plan identificatie nummer: 

NL.IMRO.0373. BPG07001parkhotel-B001 zijn alle noodzakelijke gegevens ingetekend. 

De bestemmingen zijn de belangrijkste elementen. In dit bestemmingsplan zijn de (en-

kel)bestemming Horeca opgenomen. De bestemming wordt op de verbeelding zichtbaar ge-

maakt door middel van een kleur. Deze op de verbeelding ingetekende bestemming is ge-

koppeld aan een artikel in de regels. De regels laten vervolgens bij elke bestemming zien op 

welke wijze de gronden binnen de desbetreffende bestemming gebruikt mogen worden. 

Daarbij wordt onder meer verwezen naar de maatvoeringsaanduiding op de verbeelding met 

betrekking tot de goot- en nokhoogte.  

6.2 Planopzet  

Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en uit de regels. Deze elementen zijn direct 

bindend en vormen o.a. de toetsingsgrond voor een aanvraag om omgevingsvergunning. Het 

bestemmingsplan gaat vergezeld van de onderhavige toelichting, die niet bindend is.  

Het bestemmingsplan biedt een directe bouwtitel. Dat betekent dat aanvragen om omge-

vingsvergunning direct getoetst worden aan dit bestemmingsplan. Indien de aanvraag past 

binnen dit bestemmingsplan en overigens ook voldoet aan de overige toetsingsgronden, kan 

de omgevingsvergunning direct verleend worden (reguliere procedure).  

Bij het opstellen van de regels is rekening gehouden met de Wet ruimtelijke ordening. Om te 

voorkomen dat de planregels niet mogelijk maken wat achteraf gezien toch eigenlijk wel aan-

vaardbaar is bevat het bestemmingsplan de nodige flexibiliteit. Het bestemmingsplan is opge-

steld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 en de Praktijkrichtlijn 

Bestemmingsplannen 2012. 

 

Leeswijzer bestemmingsregels  

De bestemmingsregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken.  

In de inleidende regels zijn in artikel 1 de definities van de verschillende in het bestemmings-

plan gebruikte begrippen opgenomen en in artikel 2 de wijze van meten. De wijze van meten 

geeft aan hoe de oppervlakte, inhoud, goothoogte, nokhoogte e.d. van een bouwwerk moet 

worden bepaald. Deze regels zijn noodzakelijk voor een juiste interpretatie van de bestem-

mingsregels.  

 

Het tweede hoofdstuk bevat de bestemmingsregels voor Horeca. In deze regels zijn het toe-

laatbare gebruik van gronden en bouwwerken aangegeven (doeleindenomschrijving) en zijn 

diverse bepalingen inzake het bouwen opgenomen. Middels een bouwvlak wordt aangegeven 

waar de hoofdbebouwing zich mag bevinden. Voor het realiseren van een kelder die niet on-

der het hoofdgebouw valt, is een specifieke bouwaanduiding opgenomen. Ook is er een spe-

cifieke aanduiding opgenomen die waarborgt dat binnen deze horecabestemming enkel een 

hotel gerealiseerd mag worden. Op een deel van het nieuwbouwpand is middels een functie-

aanduiding geregeld dat hier in de plint ook nog detailhandel mag plaatsvinden. Daarnaast 

bevat dit hoofdstuk een dubbelbestemming Waarde - Archeologie die tot doel heeft om de in 

het plangebied aanwezige archeologische verwachtingswaarde juridisch te verankeren.  
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Het derde hoofdstuk bevat algemene regels die gelden voor alle in het plangebied voorko-

mende bestemmingen. De antidubbeltelregel (artikel 8) is opgenomen conform artikel 3.2.4 

van het Besluit ruimtelijke ordening. In artikel 9 zijn de voor het plan geldende algemene 

bouwregels opgenomen. Deze bepalingen gelden voor alle in het plan opgenomen bestem-

mingen. De artikelen 10 en 11 bevatten algemene afwijkings- respectievelijk algemene wijzi-

gingsregels.  

 

In het vierde hoofdstuk zijn de overgangs- en slotregels opgenomen. In dit hoofdstuk is onder 

andere bepaald hoe om te gaan met het gebruik en het bouwen voor thans nog aanwezige 

functies die niet in overeenstemming zijn met het plan. Deze regels volgen uit de artikelen 

3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening. In de slotbepaling is aangegeven onder 

welke benaming de regels kunnen worden aangehaald: het bestemmingsplan Parkhotel te 

Bergen. 

 

Toelichting bij de goothoogte: 
Als gootlijn wordt aangemerkt het snijpunt van het verticale gevelvlak met de bovenzijde van 
het aansluitende dakvlak. 
De te toetsen goothoogte is die hoogte die representatief kan worden geacht voor de hoofd-
massa. Onderstaande figuur toont voorbeelden wat onder de representatieve goothoogte 
wordt verstaan en wat onder ondergeschikte delen wordt verstaan. De ondergeschikte goot-
hoogte mag niet meer dan 1/3e deel van de breedte van het dakvlak bedragen. 
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7 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

7.1 Economische uitvoerbaarheid 

De aanvrager is eigenaar van de gronden in het plangebied. De financiële consequenties van 
dit plan komen volledig voor rekening van de aanvrager Het plan valt onder de gevallen zoals 
genoemd in artikel 6.2.1. Bro, omdat het plan ziet op het realiseren van een bouwvlak voor de 
bouw van een hotel met bijbehorende bestemmingswijziging. Het plan is hierdoor in beginsel 
grondexploitatieplichtig en kan de gemeenteraad een exploitatieplan vaststellen op grond van 
artikel 6.12 lid 1 Wro.  
 
Op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a kan het verhaal van kosten van de grondexploitatie ook 
anderszins worden geregeld. Hieraan zijn drie gemeentelijke exploitatiebijdragen verbonden, 
namelijk de kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet (art. 
6.2.4, lid l Bro), ten behoeve van mogelijke planschade.  
 
Bovenstaande exploitatiebijdrage is gedekt in een planschadeovereenkomst met de aanvra-
gers. Hierdoor is het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd. 
  

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

7.2.1 Bestuurlijk vooroverleg 

In het kader van het wettelijke bestuurlijke vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke orde-
ning, is het concept bestemmingsplan toegezonden aan diverse bestuurlijke partners. De 
volgende instanties hebben gereageerd. 
 
Provincie Noord-Holland 
De provincie geeft in haar reactie aan dat er geen provinciale belangen in het geding zijn. Er 
is voor ons geen aanleiding opmerkingen te maken ten aanzien van het plan. 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Het hoogheemraadschap geeft in haar reactie op het concept bestemmingsplan een aantal 
opmerkingen in relatie tot nadere uitwerking van het bouwplan: 

• in het kader van duurzaamheid wordt aanbevolen bij nadere uitwerking van het plan 
extra aandacht te besteden aan het omgaan met hemelwater.  
Reactie: Dit wordt bij de uitwerking meegenomen; 

• in het kader van het realiseren van een tweelaagse kelder dient bij de nadere uitwer-
king van het plan informatie te worden ingewonnen over de (mogelijke) gevolgen voor 
de grondwaterstand. 
Reactie: Dit wordt bij de uitwerking meegenomen; 

• in het kader van klimaatontwikkelingen wordt geadviseerd om, afgezien van de water-
compensatievraag, een meer integrale benadering van het watersysteem te beschrij-
ven.  
Reactie: Het betreft hier een ontwikkeling van een enkel perceel binnen het centrum 
van Bergen. In het kader van de klimaatontwikkelingen is het wenselijk om deze inte-
grale benadering niet op perceelsniveau, maar op gebiedsniveau (gehele centrum) te 
bekijken.  

 
Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 
De RUD heeft het concept bestemmingsplan beoordeeld op de diverse milieuaspecten. Sa-
menvattend heeft de RUD een aantal opmerkingen en aandachtpunten: 

• in het kader van het Activiteitenbesluit zal een melding moeten worden gedaan bij het 
aanvragen van de omgevingsvergunning. Dit zal te zijner tijd ook opgepakt worden; 



 

Mees Ruimte & Milieu | 15167  Pagina | 33 
 

 

• er dient een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd en er is aandacht 
nodig voor asbest. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd en zal bijgevoegd worden 
bij de aanvraag omgevingsvergunning; 

• er wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Dit wordt meegenomen bij de verde-
re uitwerking van het bouwplan; 

• het aspect luchtkwaliteit moet verder onderbouwd worden. Dit is inmiddels gedaan en 
verwerkt in paragraaf 5.5 van deze toelichting; 

• er dient een quickscan ecologie te worden uitgevoerd. De quickscan is uitgevoerd en 
de resultaten zijn in paragraaf 5.6 van deze toelichting verwerkt. 
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