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Geachte mevrouw, meneer, 

Op 10 augustus 2016 hebben wij uw àìmĩíćřCnt gevraagd voor het beleid ten aanzien van 
vergunningvrij bouwen in de wijk de Negen Nessen. 
Op 17 januari 2017 [dus ruim 5 maanden later) heeft de gemeente in de persoon van 
mevrouw Zwartelé hierop gereageerd. 

U heeft ons laten weten dat onze brief op de ingekomen stukkenlijst van de gemeente 
staat en dat deze "op een geschikt moment behandeld zal worden". 

In uw brief heeft de gemeente ons vast enige uitleg gegeven over de prioriteitstelling van 
de gemeente ta.v. vergunningvrij bouwen door ons te verwijzen naar de Beleidsvisie 
Toezicht en handhaving gemeente Bergen 2014-2018. Hierin heeft dit college kennelijk 
bepaald dat ervoor vergunningvrij bouwen een lage prioriteit geldt met alleen repressief 
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toezicht op de naleving van de regelgeving. Verder laat u ons weten dat de gemeente ook 
op verzoek van belanghebbenden kan handhaven en dat de gemeente controlerend kan 
optreden bij overtredingen. Vervolgens geeft u een antwoord op een paar vragen die 
door ons zijn gesteld aan de wethouder tijdens ons overleg op 12 september 2016 en 
over het al dan niet mogelijk zijn van het aanwijzen van de Negen Nessen als een 
beschermd dorpsgebied. 

De antwoorden die wij ontvingen zijn - zoals u misschien al aanvoelt - niet wat wij 
hoopten en in sommige opzichten ook niet conform de uitleg die wij elders kregen. Wij 
hopen dus dat de gemeente bij de hierboven genoemde behandeling door de 
gemeenteraad onze brief nog eens goed bekijkt en probeert te begrijpen waarom wij 
deze problemen aankaarten. Wij voelen uit de brief van 17 januari j l . niet dat er enig 
begrip is voor de problemen, die hier in de wijk reeds zijn ontstaan en verder dreigen te 
ontstaan. 

De reden dat wij u schrijven is drieërlei: 

1) Wij zouden graag willen weten wanneer onze brief van 10 augustus 2016 door 
het gemeentebestuur en de raad wordt behandeld. Voor ons dringt de tijd, 
immers er wordt steeds meer gebouwd en de gemeente heeft geen flauw benul 
wat er in de wijk gebeurt, omdat zij van mening is dat preventief toezicht niet 
nodig is. Het feit dat de sfeer in buurten verziekt wordt door individualistische 
besluiten om tot uitersten te gaan door gebruik te maken van vergunningvrij 
bouwen zonder rekening te houden met buren - en dat geldt niet alleen voor de 
Negen Nessen, maar ook voor andere gedeelten binnen deze gemeente - vraagt 
om oplossingen. Wij begrijpen dat de regelgeving door Den Haag is opgelegd, 
maar dat wil niet zeggen dat bewoners en gemeentebestuurders zich daarbij neer 
hoeven te leggen als deze regelgeving tot problemen leidt. Het vraagt wellicht ook 
om overleg met buurgemeentes, de provincie en misschien uiteindelijk met het 
rijk. 

2) Doordat er geen preventief toezicht is op vergunningvrij bouwen is er ook geen 
toezicht op het bouwen op de bestaande nutsleidingen. Let wel, veelal worden de 
verbouwingen door niet gecertificeerde bedrijven (lees: de bewoners zelf of 
familie, vrienden of klusbedrijven] gedaan. Onderzoek naar nutsleidingen blijft 
dan veelal uit, waardoor een mogelijk "ontstoppings- of aansluitpunť of iets 
dergelijks onder het beton verdwijnt en onbereikbaar wordt. Dit lijkt ons 
ongewenst. Derhalve vragen wij u om alleen daarom al toch preventief de 
bouwplannen voor vergunningvrij bouwen te controleren. 

3) Wij hebben begrepen dat er voor Bergen Noord een nieuw bestemmingsplan 
wordt gemaakt. Wij willen u laten weten dat wij in het nieuwe bestemmingsplan 
een "dubbel-bestemming Waarde-Cultuurhistorie" voor de Negen Nessen willen 
toegekend hebben ter bescherming van de architectonische waarden van de wijk. 
Vorige Colleges erkenden de bijzondere waarde van het Negen Nessen concept en 
er geldt/gold ook een zekere bescherming van de wijk, zowel in het 
bestemmingsplan Bergen Noord als bij de uitvoering van de taken van de 
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gemeente. De Negen Nessen is door zijn oorsprong en architectuur een zeer 
afwijkende en bijzondere villawijk en verdient behouden en beschermd te 
worden. Als het bijzondere karakter van de wijk nu niet beschermd zal worden 
en blijven, dan zal dat na verloop van tijd gezien worden als een ernstige misser 
van de huidige bestuurders door gebrek aan cultuurhistorisch besef. Verder 
aantasting van de wijk dient dus voorkomen te worden! 

Met vriendelijke groet, 

Jenny Doucet 
Voorzitter 

CC: 
- Sjoerd Bek, afdeling Ontwikkeling en Beheer Gemeente Bergen NH, Team 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
- Nicole Zwartelé, teamleider Vastgoed 
- Han Eshuijs, wijkregisseur Negen Nessen 
- Bergen Totaal 
- Stichting Behoud Bouwkunst Bergen 
- Stichting Mr. Frits Zeiler 
- Pieter Korstanje, Beleidsmedewerker Groen, Landschap en Cultuurhistorie en 

secretaris CCK 
- Jorn Schol, medewerker vergunningen gemeente Bergen NH 

c-

\ 
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Jan ten Wolde 
Penningmeester 
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