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Mijnheer, mevrouw,
Dit bericht is:
b e s t e m d v o o r z o w e l college a l s g e m e e n t e r a a d .
Ik heb de stukken gedownload en gescreend.
Ik begrijp eruit, dat deze aanvraag over brandveiligheid gaat, onlosmakelijk verbonden met een reeds een half
jaar eerder ingediende bouwaanvraag. Waar al een stempel van B&W op staat: kennelijk is er het voornemen mee
te werken, als de als onlosmakelijk te beoordelen aanvraagelementen ingediend zijn (waarbij het milieudeel mij
nog niet duidelijk is?).
Ik wijs u er op, dat (o.rn.) de agrarische bestemmingen uit het bestemmingsplan LG Zuid door de RvS vernietigd
zijn. Waarbij ik een van de eisende partijen was.
Helaas staat de gemeente in de treuzelstand om voor herstel van die vernietiging de oplossing "netjes herstel" uit
te werken: daardoor zijn voor de bestemming in dit plangebied de regels uit het BP LG 1998 Egmond, A l n , de
vigerende.
Activiteiten als onderhavige zijn - zowel zelfstandig als i.c.m. andere 'agrarisch-vreemde') als NIET-ondergeschikt
te duiden: dit bouwplan past NIET in de vigerende bestemming.
Mocht u onverhoopt toch vergunning verlenen dan brengt u mij helaas in de positie om (wederom) een rechtsgang
te starten. Vind ik ten eerste j a m m e r omdat ik eigenlijk sympathiek sta t.o.v. de aanvrager. Zou ook j a m m e r zijn
van ons aller energie.
Waarom ben ik 'teugen'?
- het gaat naast opschaling van kaasproductie c a . o m het verlaten van de bestaande productieruimte. Allicht gaat
men aan die ruimte een nieuw doel verbinden. Niet duidelijk is, wat dat dan wel zal zijn. Maar het ligt voor de
hand dat er meer geiten komen... Waarvan we weten dat 'geiten' een landelijk issue is, binnen een straal van l m
rond een geitenbedrijf zijn er gezondheidsrisico's. En: sinds 2014 ben ik verkouden, althans ik ben me er sinds die
tijd bewust van dat de verkoudheid geen dag is geweken!
- Op/ langs de openbare weg is het 'standaard' dat personeel/ vrijwilligers/ frequente aanloop een parkeerplek
kiest. Misschien afgesproken werk, misschien een spontane keuze. Gevolg is - voor het wegdeel w a t naar mijn
huis voert - de doorgang krapper wordt. Als ik met mijn personenauto langs de geparkeerde auto's richting mijn
huis ben gepasseerd, zie ik (pas) of ik al dan niet een tegenligger 'oploop', en effe achteruit/ de grasberm in wordt
dan ernstig bemoeilijkt.
- Aan- en afleverende vrachtwagens op deze locatie hebben (bv. de zaai-ster) 'ontdekt' dat als ze - komend uit
richting Alkmaar - 'ergens' (bij HP 3,21!) keren, bij de tweede keer langsrijden ' f f het verkeer kunnen stilleggen,
en achteruit bij de Klompenhoeve het pad kunnen 'inhoeken'. Bij HP 3,2 langs loopt de route waarlangs mijn
kinderen (2x 9 jaar) naar school fietsen, en zelf overkomt het me af en toe als automobilist dat ik - in de spits ' f f op die piloten moet wachten als zij achteruit inhoeken.
Deze issues staan 'op de rol' in de reparatie van de vernietigde delen van het bestemmingsplan 2 0 1 3 . I n een
hedendaags bestemmingsplan kan/moet zowel parkeren op eigen terrein als bieden van manoeuvreerruimte op
eigen terrein worden geregeld - zou de Klompenhoeve eigenlijk eigener beweging al moeten doen, trouwens
(zowel MVO als PPP zou daar bv. in de genen moeten zitten). De MER die daarvoor loopt (kruipt?) is bij uitstek het
instrument o m daar handen en voeten aan te geven. Gezondheid hoort trouwens ook in die MER. En, last but not
least, de weg van het MER is ook de koninklijke route om allerlei aan agrarisch gebruik ondergeschikte activiteiten
(kaasmakerij ca., winkel, zorginstelling) te plooien.
Het lijkt mij het beste dat u deze aanvraag vooralsnog 'on hold' zet.
Hoogachtend,
Rob Hopman
Hoeverweg 6
1934 PM Egmond a/d Hoef
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—Origineel Bericht—
Van : info@bergen-nh.nl
Datum : 13/09/2017 1 0 : 4 1
Aan : rob.hopman@kpnmail.nl
Onderwerp : Bouwdossiers inzien/aanvragen
Uw aanvraag
Geachte heer/mevrouw Hopman,
Wij hebben uw aanvraag voor inzage van een bouwdossier ontvangen. U vindt het ingevulde formulier in de
bijlage van dit e-mailbericht.
WeTransfer
U heeft aangegeven dat u het dossier per e-mail wilt ontvangen. Dit versturen wij via WeTransfer naar uw
emailadres.
U kunt meer lezen over WeTransfer via een aparte website.
Zaaknummer
Uw melding is geregistreerd onder het volgende zaaknummer: 120583
Bewaar dit nummer zorgvuldig. Bij contact met de gemeente over uw melding kunnen wij hier om vragen.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Bergen (NH)

https://mps.kpnmail.nl/cp/applinkymail/LoadMessagePrint?cKey=l 505804732240-118... 19-9-2017

