
Griffier Gemeente Bergen 
Mevr. M. Veeger 
Jan Ligthartstraat 4 
1817 MR Alkmaar 

Bergen aan Zee, 3 april 2017 

Geachte Raad en/of college, 

Betreft: Nieuwbouwplannen Hotel Nassau Bergen aan Zee 

Na de presentatie op 14 maart jl. door de investeerders van bovengenoemd project 
hebben wij, de Groep verontruste bewoners van Bergen aan Zee, veel vragen over de 
status van het plan en de te volgen procedures. 

Si Wat is de wettelijke status van een stedenbouwkundige enveloppe? 
Een enveloppe waar de Raad binnenkort een beslissing over mag nemen. Een 
beslissing die een principeovereenkomst van de gemeente Bergen zal 
betekenen. Wat is in deze een principe overeenkomst? 

2. Zoals vastgelegd in de notulen van de presentatie van 14 maart zegt de 
ambtelijk projectleider van de gemeente Bergen, de heer E. van Hout over de 
status en de procedures het volgende: 

a. Besluitvorming over de plannen moet nog plaatsvinden. 
b. De gegeven presentatie is niet vrijblijvend. 
c. De ingeschakelde deskundigen het bureau Min2 en het bureau La4Sale 

hebben hun analyse en verkenning gedaan in opdracht van de gemeente 
Bergen. 

d. De beide bureaus achten de getoonde stedenbouwkundige enveloppe 
acceptabel en passend in de omgeving 

e. Er zijn inmiddels twee presentaties aan de Welstandcommissie geweest 
Vanuit deze commissie is het signaal afgegeven dat men de analyse en 
stedenbouwkundige vertaling kan onderschrijven. 

f. Er is ook overleg geweest met de provincie Noord-Holland, RUD (Regionale 
Uitvoeringdienst) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over 
de toepassing van diverse wet- en regelgeving. 

g. Vanuit die gesprekken is het beeld ontstaan dat de ruimtelijke puzzel 
gelegd zou kunnen worden. Daarmee is de fase bereikt om ook het 
maatschappelijk- en politiek draagvlak af te tasten. Het College is dan ook 
zeer benieuwd naar de resultaten van deze avond en de presentatie aan de 
Raad op 16 maart '17. 
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3. 

4. 

h. Indien het College instemt met de voorstellen zal het proces zo 
vormgegeven worden dat de ruimtelijke studie eerst 4 weken ter inzage 
wordt gelegd ingevolge de Inspraakverordening en dat uiteindelijk de 
gemeenteraad een besluit zal nemen over de stedenbouwkundige enveloppe. 

i. Het streven is het plan vóór het zomerreces ter inzage te leggen en zal dan 
waarschijnlijk in de vergadering van de Raad van 5 oktober aanstaande aan 
de orde komen. 

j . Indien de Raad instemt wordt de periode vanaf oktober gebruikt voor het 
maken van meerdere architectonische uitwerkingen, 

k. De uiteindelijke ontwerpen zullen worden verankerd in een nieuw 
bestemmingsplan dat waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018 door 
de Raad kan worden vastgesteld. 

Het gevoel gaat ontstaan dat zaken ļ plannen zonder rechtskracht (enveloppe) 
Gemengd worden of gaan worden met zaken f plannen waar de rechtskracht 
verankerd is in de wet 
Onduidelijk is het hoe deze zaken gewogen gaan worden en op welke gronden 
die afweging plaats vindt? 

Het is voor een zorgvuldig en transparant proces absoluut noodzakelijk dat de 
procedures zowel qua inhoud als tijd inzichtelijk zijn ook voor de burgers. 
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