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Geachte raadsleden, 

B i j deze informeren w i j u namens de eigenaar van Karei de Grotelaan 6 Bergen (CHA C H A ) . 

Zowel in raadsvergadering van 2 februari 2017 als in de commissievergadering van 14 februari 2017 
verkondigt de wethouder de heer H . Snabilie keer op keer onwaarheden, omtrent bescherming voor de 
stolp uit het vernietigde plan uit 2011. 

Bijgaand treft u alvast een feiten aan waaruit knip en klaar bl i jk t dat er geen bescherming is. 

Ten eerste is e.e.a. al heel duidelijk gebleken uit de vergadering commissie bestemmingsplannen van 
10 januari 2017. (U kent alle "het fluister moment") Daarin heeft ook de heer S. Plezier heel duidelijk 
aangegeven dat er geen bescherming voor de stolp is. 

Uw raad heeft nota bene zelf het ontwerpbestemmingsplan "Cha C h a terrein op 2 februari 2017 
gewijzigd vastgesteld. Hieruit blijkt alleen al dat er geen bescherming was. W A A R V A N A K T E ! 

Onderstaand printscreen blz 7 uit het door u vastgestelde bestemmingsplan (zie bijlage 2): 

1.İ Aanleiding 
Dit bestemmingsplan ĩs van toepassing op het Chacha-terrein in het beschermde dorpsgezicht van 
Bergen. 

Het Chacha terrein maakte deel uit van het bestemmingsplan "Bergen Centrum « Beschermd 
Dorpsgezicht', zoals door de raad vastgesteld op 11-10-2011. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van Staté{hiema7AfdeimgPieertŵ echter gedeeltelijk vernietigd, waardoor 
het Chacha terrein geen deel meer uitmaakt van dit bestemmingsplan. 



Ook op de website van de gemeente zelf (zie bijlage 1) 
staat ook heel duidelijk vermeld dat het bestemmingsplan "Bergen Centrum" uit 1977 nu geldend is, 
onderstaand printscreen: https://www.bergen-nh.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/bestemmingsplannen/ontwerpbestemmingsplan-chacha-terrein/ 

Datum 19 | | ZŪĨ5 IMIHmm J «1.11.1».!..!.!!!!..!!!!. ÜL ..IIU—1 

Ontwerpbestemmingsplan Chacha-terrein 
Het plangebied betreft het perceel Karei de Grotelaan 6 te Bergen. Het nu geldende bestemmingsplan voor dit perceel is 
Bergen-Centrum. Het bestemmingsplan voor het Chacha-terrein moet dit plan vervangen voor het perceel Karei de 
.Grotelaar. 6. In netplan wordt de aamve^ediscotheek bestemd. 

Op 26 oktober 1990 is er voor het gebied, waar de Karei de Grotelaan 6 onder valt, een beschermd 
dorpsgezicht aangewezen, (zie rode pi j l in de bijlage 3). Letterlijk citaat: "Ter effectuering van de 
bescherming van het dorpsgezicht moet ingevolge artikel 36, lid 1 van de monumentenwet 1988 een 
bestemmingsplan ontwikkeld worden ". 

WYľlrTSGKVOir; Tor o ŕ f o c t u o r i n t j win ŵ» brsche-nning van hot dorpsgez icht moet 
inaevolçļO a r t i k e l Ì 6 , l i d l van do Monumentenwet 1988 eon bestem-

róñqsplán o n t w i k k e l d worden. IX; t o e l i c h t i n g op de aanwi jz ing to t 
rŵsehonntl d n r p s q e z i c h r km d a a r b i j wat Jx»t. İjosehoiTnin«islx»lí»ntf bo~ 
t r c f i a l s uitqatHjKpant d ioncn . 

Letterlijk citaat uit toelichting bestemmingsplan 1977 (zie ook bijlage 4): "Krachtens art. 37lid 5 
W.R.O. moet binnen één 'jaar na inschrijving als bedoeld in art. 21 van de monumentenwet voor het 
beschermde dorpsgezicht een bestemmingsplan worden vastgesteld". 

Krachtens a r t . 37 l i d 5 W . R . 0 . moet ^^-^^^^ğĝ^^^ğ^^ļ^^ļ^ 

d o r p í ^ ^ T e r z a k e van de 
" i n t e r p r e t a t i e door de R a a d , r e s p e c t i e v e l i j k door Gedeputeerde Stater . 

en de Kroon, wordt u i t g e g a a n van het K . B . van 22 september 1971 n r . 
28 O i s t e r w i j K 

Het gehele plandeel van het bestemmingsplan 'Beschermd Dorpsgezicht' 11 oktober 2011 is bij 
uitspraak van 21 augustus 2013 voor Karei de Grotelaan 6 Bergen vernietigd, (zie bijlage 5). 

Juiste uitleg: er zi jn in het bestemmingsplan meerdere plandelen met de bestemming "Horeca", (zie 
bijlage 6 plankaart). Het gehele perceel had in 2011 de bestemming Horeca gekregen, het gehele 
perceel is daardoor vernietigd. 

Als de achtertuin bijvoorbeeld bestemming tuin zou hebben dan was voor dat deel van het perceel de 
bestemming niet vernietigd. De vernietiging voor plandeel W - l Kleine dorpsstraat 4 is daarvan een 
goed voorbeeld. Dat perceel bestaat uit meerdere plandelen te weten: " W - l " en "tuin". Alleen plandeel 
" W - l " werd daar vernietigd. 



Het plandeel Karei de Grotelaan 6 is vernietigd. LET OP: het plandeel met de bestemming Horeca 
Karei de Grotelaan 6 is natuurlijk iets wezenlijks anders dan bijvoorbeeld alleen de planregels Horeca. 

Reeds op 17 april 2014 heeft het college ons reeds per brief bevestigd (zie bijlage 7) dat het gehele 
plandeel vernietigd is, en dat daardoor het bestemmingsplan 1977 weer van kracht zou zijn. Ook werd 
door college bevestigd dat nadere bouwaanduidingen juridisch van generlei waarde meer zi jn . 

W i j verzoeken u als raad per direct in te grijpen tegen deze onjuiste handelswijze van de wethouder. 
De plotselinge strategie wi jz iging van de wethouder (door ineens, nadat er een bouwaanvraag is 
gedaan, te stellen dat Karei de Grotelaan 6 nog wel onderdeel uitmaakt van bestemmingsplan 2011) 
kunnen w i j niet anders uitleggen, dan dat de eigenaar bewust op onjuiste wijze wordt tegengewerkt in 
haar rechten en mogelijkheden. 

Conclusie: 

Karei de Grotelaan 6 maakt geen onderdeel meer uit van bestemmingsplan 2011, dit is door uw raad 
op 2 februari 2017 vastgesteld en daarmee bekrachtigd. Er is niet binnen één jaar na de aanwijzing 
Beschermd Dorpsgezicht in 1990 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waardoor de aanwijzing 
niet is geëffectueerd. College heeft ook zelf per brief bevestigd dat het oude bestemmingsplan uit 1977 
weer van kracht is. Ook stelt college dat het gehele perceel is vernietigd en stelt verder dat 
bestemming Horeca het gehele perceel betreft en nadere bouwaanduidingen juridisch van generlei 
waarde z i jn . Ook de bouwaanvraag van vorig jaar is allen maar getoetst aan bestemmingsplan 1977. 
Er is geen bescherming voor de stolp, waardoor de recente bouw en sloop aanvragen vergund dienen 
te worden. 

Met vriendelijke groet, 

Nedralux BV 
A.G.N. van Wonderen 

Bijlage: 1. Uitdraai website bestemmingsplan 'Cha Cha terrein' 
2. Ontwerpbestemmingsplan 2014, door uw raad vastgesteld op 2 februari 2017 
3. Aanwijzing "Beschermd Dorpsezicht" 1990 
4. Toelichting bestemmingsplan 1977 
5. Uitspraak 21 augustus 2013 Raad van State 
6. Plankaart 2011 
7. Br ief College aan Nedralux B V 17 april 2014 

NedraLux BV 

Postbus 153 
1860 AD Bergen NH 

Email: andre@nedralux.nl 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Dit bestemmingsplan is van toepassing op het Chacha-terrein in het beschermde dorpsgezicht van 
Bergen. 

CHet Chacha-terrein maakte deel uit van het bestemmingsplan 'Bergen Centrum - Beschermd 
Dorpsgezicht', zoals door de raad vastgesteld op 11-10-2011. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (hierna: Afdeling) heeft dit bestemmingsplan echter gedeeltelijk vernietigd, waardoor 
het Chacha-terrein geen deel meer uitmaakt van dit bestemmingsplan. 

Voorgaande heeft tot gevolg dat er geen actueel planologisch kader voor deze gronden beschikbaar is. 
Vanwege de op het Chacha-terrein voorkomende activiteiten is het wenselijk om zo snel mogelijk een 
actueel kader beschikbaar te hebben. Met dit bestemmingsplan wordt dit alsnog geregeld. 

1.2 Leeswijzer 

Deze toelichting bevat de volgende elementen: 
» hoofdstuk 2: beschrijving van de uitspraak, achtergrondinformatie en het nieuwe planologische 

regime voor het Chacha-terrein; 
* hoofdstuk 3: beschrijving van de uitvoerbaarheid van dit plan (financieel en maatschappelijke 

betrokkenheid); 
« bijlagen: als bijlagen zijn het geluidsrapport en de geluidsisolatiemeting voor het Chacha-terrein 

opgenomen. 

Rho adviseurs voor leefruimte 0373.18786.00 
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BESCHERMDE STADS— EN DORPSGEZICHTEN EX ARTIKEL 35 

VAN DE řOO^ENTENWET 1988 

BERGEN, gemeente Bergen 

Toelichting op de aanwijzing van 
Bergen tot beschermd dorpsgezicht 

Het beschermde dorpsgezicht omvat het op bijgevoegde kaart 
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg, tekening nr. 320) 

door een s t i p p e l l i j n omgrensde gebied. 

RDMZ, j u l i 1990 



- 1 -

INLEIDING Bergen l i g t ten noord-westen van Alkmaar achter de duinenrij 
langs de kust. In oorsprong bestond de kern uit een kerkbuurt, 
ter plaatse van het huidige kerkringdorp, en vier agrarische 
buurtschappen op korte afstand daarvan. Rond de laatste eeuw
wisseling ontwikkelt Bergen zich tot een forensengemeente, waar
door tussen de buurtschappen in nieuwe bebouwing tot stand komt. 
De situatie rond de Ruïnekerk l i g t nu enigszins terzijde van het 
nieuwe centrum, maar i s wel een centraal punt van Bergen ge
bleven . 
De bescherming van Bergen als beschermd dorpsgezicht i s met name 
gericht op de ruimtelijke structuur van het oude kerkringdorp in 
samenhang met de nog aanwezige historische bebouwing. 

ONTSTAAN EN Bergen l i g t op een hoger gelegen stroomrug van een binnendelta, 
OfnWIîKKELING die ontstaan i s na een doorbraak van de duinen tussen 750 en 500 

v. Chr. De huidige duinenrij tussen Bergen en de kust i s tussen 
1200 en 1600 tot stand gekomen. 
De oudste vermal ding van Bergen die op de bewoning wijst stamt 
u i t ca 960. Vanaf het einde van de 13de eeuw i s er sprake van de 
zelfstandige Heerlijkheid Bergen. Hieronder vallen de kerkbuurt 
en de buurtschappen Oudburg, Zanegeest, Oost- en Westdorp. De 
kerkbuurt vervult een centrumfunctie, naast kerk en kerkhof i s 
hier het regthuis en komen er herbergen voor. Iedere buurtschap 
heeft een eigen "Doodweg" naar de kerkbuurt. Voorts z i j n er door
gaande wegen "Heerwegen" , die onder het beheer van de Heerlijk
heid vallen. 

Aan het einde van de 14de eeuw wordt de toenmalige kapel vervan
gen door een grote kerk, die in 1574 -evenals het dorp- groten
deels verwoest wordt in verband met het beleg van Alkmaar door 
de Spanjaarden. Rond 1590 wordt alleen het koor van de kerk her
steld. Deze verkleining van de kerk hangt mogelijk samen met het 
teruglopen van de bevolking als gevolg van het inkrimpen van het 
landbouwareaal door overstuiving van de akkers met duinzand en 
het verlies van weidegrond door uitdijing van het Bergerrneer. 
Omstreeks het midden van de 17de eeuw laat de Heer van Bergen de 
Hof aanleggen. 

Op de kaart van de Heerlijkheid Bergen, uitgegeven b i j Blaeu om
streeks 1650, i s de situering van de buurtschappen, de Hof van 
Bergen en het wegenpatroon daartussen herkenbaar weergegeven. 
Van de op de kerkring uitkomende wegen komen met de huidige s i t u 
atie overeen het tracé Breelaan/Kerkstraat (Heerweg), de Karei 
de Grootelaan en de Hoflaan (Doodwegen naar respectievelijk 
Oost- en Westdorp), het Smalle Pad en de Ruïnelaan. De weerge
geven Doodweg naar Oudburg i s inmiddels verdwenen. Opvallend i s 
de strakke planmatige aanleg van de Hof van Bergen. Het rechtge
trokken beloop van de Hoflaan en de Ruïnelaan houden verband met 
de aanleg hiervan. Het gebied direct ten noordoosten van de kerk
ring i s lager gelegen moeras, waar wegen en bebouwing ontbreken. 
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De eerste kadastrale minute van omstreeks 1830 geeft het oudste 
gedetailleerde kaartbeeld van de kerkbuurt. De hoofdstructuur i s 
ten opzichte van de kaart van Blaeu niet roemenswaardig gewij
zigd. Overeenkomstig de huidige situatie i s de begrenzing van 
het kerkhof meer ovaal van vorm en i s de dorpsbebouwing in een 
vierkant daaromheen gesitueerd. Van aaneengesloten pleinwanden 
i s echter nog geen sprake. 

Rond de eeuwwisseling treden belangrijke veranderingen in de 
maatschappelijke structuur van Bergen op. Renteniers, forensen 
en kunstenaars vestigen zich in deze voor hun aantrekkelijke 
omgeving. Door de stichting van de badplaats Bergen aan Zee in 
1906 en de ontsluiting daarvan vanaf Bergen wordt ook het 
vreemdelingenverkeer bevorderd. Door de sterk gegroeide woon- en 
horecafunctie i s er van een overheersend agrarisch karakter geen 
sprake meer. De bebouwing verdicht zich rond de ruïnekerk en 
langs de wegen ten zuiden daarvan. In 1903 en 1908 komen aan de 
kerkring gemeentehuis en postkantoor tot stand. 
Een belangrijke ruimtelijke verandering vindt aan de noordzijde 
van de kerkring plaats. In het tot dusverre onbebouwde, laagge
legen gebied wordt in 1905 het station gebouwd voor de tramlijn 
naar Alkmaar, die enige jaren later wordt doorgetrokken naar 
Bergen aan Zee. 
In de zestiger jaren neemt de centrumfunctie van het kerkring
dorp af, onder meer als gevolg van de totstandkoming van een 
winkelcentrum ter plaatse van het in 1955 buiten gebruik ge-
' raakte station en van een nieuw gemeentehuis elders in de ge
meente. Tegenwoordig i s aan de kerkring met name de horeca
functie sterk vertegenwoordigd. 

Het historische karakter van het oude Bergen i s in hoofdzaak 
bewaard gebleven rond de kerkring. De oorspronkelijke r e l a t i e 
van de kerkbuurt met de agrarische buurtschappen, met de hof en 
met het direct aangrenzende buitengebied i s niet meer aanwezig. 
Het voorstel tot aanwijzing van Bergen tot beschermd dorpsge
zicht i s dan ook alleen op de bescherming van de situatie rond 
de ruïnekerk gericht. In samenhang daarmee valt de omgrenzing 
van het aan te wijzen gebied voornamelijk samen met de achter
erf grenzen van de bebouwing aan de kerkring. 
Op de als bijlage opgenomen inventarisatiekaart i s de histo
rische v/aarde van Bergen in de huidige verschijningsvorm met het 
oog op de aanwijzing aangegeven. 

TYPERING VAN Het huidige ruimtelijke karakter van de oude kerkbuurt van Bergen 
DE BESCHERMDE wordt nog a l t i j d in hoofdzaak bepaald door de monumentale 
MAARDEN ruïnekerk op het hoger gelegen kerkhof met de kerkhofmuur, de 

bomen en de dorpsbebouwing daaromheen. De oorspronkelijke cen
trumfunctie komt vooral in de verschillende horecavestigingen 
tot uiting. 

BESCHERMD 
GEBIED 
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De bebouwing i s in het algemeen  soms met kleine verspringingen 
 in cle r o o i l i j n gesitueerd, zowel aan de kerkringzijde als 
langs de verschillende daarop uitkomende wegen. Een uitzondering 
hierop vormt de zuidwestelijke hoek, die visueel begrensd wordt 
door het. markante 19de eeuwse pand op de hoek van de Hoflaan en 
het Verlengde Smalle Pad en de beplanting in de tuin van het 
dorpshuis. Door het vrijwel aaneengesloten bebouwd z i j n i s er 
sprake van een sterke ruimtelijke beslotenheid. 
De perceelsbreedten variëren van gemiddeld 7 tot 10 meter en in 
geval van bijzondere bebouwing komen ook bredere percelen voor. 
Waar de panden niet aaneengesloten gebouwd z i j n , z i j n relatief 
smalle tussenruimten kenmerkend. De bebouwing heeft over het a l 
gemeen een hoogte van één bouwlaag met een vaak s t e i l e kap. De 
nok i s meestal b i j smallere panden loodrecht op en b i j bredere 
panden evenwijdig aan de straat gericht. Door de opbouw van de 
pleinwanden uit afzonderlijke panden ontstaat een afwisselend 
bebouwingsbeeld. 
Voor een deel van de gebouwen binnen het aanwijzingsvoorstel 
z i j n ook, naast bovengenoemde algemene aspecten van situering en 
schaal, de historische vormgeving en detaillering van belang. De 
historisch ruimtelijke waarderingskaart geeft daar een beeld 
van. Kenmerkend i s een zekere eenheid in opbouw en geleding van 
de gevels en in materiaalgebruik. Verticaal geplaatste ramen op 
regelmatige afstand bepalen de opbouw van de gevels. De panden 
z i j n in hoofdzaak in baksteen opgetrokken. De daken z i j n van ge

bakken pannen. Ruimtelijk boeiend i s de Ruïnelaan als zichtas op 
de ruïnekerk met in het verlengde het pad over het kerkhof door 
het poortje in de hoge muur van de ruïne. 
Voor het ruimtelijke karakter van de kerkring i s voorts de boom
beplanting en de inrichting van de openbare ruimte van bijzon
dere betekenis. Het kerkhof wordt omsloten door de ± 1 meter 
hoge muur met daar direct langs een kring van hoge bomen op 
korte afstand van elkaar, kastanjes langs de oostelijke en 

/•linden langs de westelijke helft. Voorts z i j n de bomenrijen in 
het straatprofiel van de Breelaan, de Karei de Grootelaan en de 

į Raadhuisstraat van belang. Kenmerkend z i j n de smalle dwars
profielen van de straten rondom de kerk met rabat en molgoot, 
over het algemeen eenvoudig met klinkers bestraat. Ruimtelijk 

.^boeiend i s de nauwe toegang tot het Smalle Pad, bepaald door het 
7/ .sterkenhuis en de hekjes van de voortuinen van het r i j t j e 

/woningen uit het begin van deze eeuw. Een markante iep s l u i t het 
I ļ Smalle Pad visueel af. 

R E S U Ĩ j T A A T Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Monumentenwet 
GEVOERD 1 9 8 8 z i j n de gemeenteraad van Bergen, Gedeputeerde Staten van 
OVERLEG NoordHolland en de Rijksplanologische Ccmmissie gehoord inzake 

het voorstel cm Bergen aan te wijzen tot beschermd dorpsgezicht. 
Genoemde instanties hebben positief geadviseerd met betrekking 
tot de voorgenomen bescherming conform het in procedure ge

brachte voorstel. 
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RECHTSGEVOLG Tçļŗ^fŕecUierincįvan^fe^^ 
AAM n J ZING Jnģë'vĉrL'qTrTîrtlŢleTTTľ̂  

mingsplan ontwikkeld worden. De toelichting op de aanwijzing tot 
rxïscnermĆT^rorp'ŝģS^n'CT^ 

Doel van de aanwijzing i s , de karakteristieke met de historische 
ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied te onderkennen als zwaarwegend belang b i j de 
verdere ontwikkelingen van het gebied. 
De aanwijzing beoogt op die wijze een basis te geven voor een 
ruimtelijke ontwikkeling, die inspeelt op de aanwezige kwali
teiten, daarvan gebruik maakt en daarop voortbouwt. 
Wanneer de voorgenomen wijziging van het in 1977 vastgestelde, 
inmiddels vigerende, bestemmingsplan "Bergen Centrum" (artikel 
25 van de voorschriften) i s doorgevoerd, i s dit plan te beschou
wen als een beschermend plan zoals bedoeld in artikel 36, l i d 1 
van de Monumentenwet 1988. 
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Op 3 september 1971 heeft het gemeentebestuur het gebied rond 
de Ruïnekerk voorgedragen om op de l i j s t van beschermde dorps
gezichten geplaatst te worden. Binnen d i t gebied liggen tevens 
de eerdergenoemde gemeentelijke monumenten en andere belangwek
kende gebouwen zoals het Raadhuis (į 190 3, architect J.A.G. van 
Steur), "De Rustende Jager" (oorspronkelijk 18e eeuwse herberg;, 
de bebouwing aan de Oude Prinsweg, alsmede de bebouwing aan de 
Dorpsstraat tussen de Ruĩnelaan en de Hoflaan. Deze laatstgenoem

de bebouwing vormt de achtergrond van de tuinen van het Dorpshuis 
en het Raadhuis. 
De aanwijzing tot beschermd gebied i s niet a l l e e n te rechtvaar
digen vanwege de aanwezige monumenten, maar eveneens vanwege de 
samenhang van de bebouwing, de schaal en de ruimtewerking van 
het gebied rond de Ruïnekerk ten opzichte van de f i j n s c h a l i g e 
profielen van Ruĩnelaan, Kerkstraat, Fransche Steeg, Kleine Dorps
st r a a t en Smalle Pad. 

De bomen rond de kerk, in de Kerkstraat en aan het Smalle Pad, 
alsmede de tuinen van de Gemeentelijke Sociale Dienst, van het 
Dorpshuis, het Raadhuis, De Rustende Jager en het Museum, zullen 
eveneens binnen het kader van de bescherming moeten v a l l e n i n 
verband met hun aandeel i n de markante structuur van het oude hart 
van Bergen. 

Op 28 maart 1973 i s er bericht ontvangen van de R.M.Z. te Z e i s t , 
dat vermoedelijk n i e t voor 1977 met de procedure tot aanwijzing 
van het beschermd gezicht gestart kan worden, i n verband met de 
lange w a c h t l i j s t , die inmiddels i s ontstaan i n Nederland. 
De grenzen van het toekomstige gezicht zullen liggen op a c h t e r z i j 
den van kavels waarop de te beschermen objecten voorkomen. 

In het bestemmingsplan "BergenCentrum" wordt rekening gehouden met 
en vooruitgelopen op die komende aanwijzing. Reeds thans z a l in de 
voorschriften geregeld worden, dat binnen de grenzen van het aan te 
wijzen gezicht over a l l e bestemmingen overleg gewenst i s met de R. 
M.Z. 
Krachtens a r t . 37 l i d 5 W.R.0. moet biņņeiileņia^^ia^įįşçhr^ijvi^ 
a l s bedoeld i n a r t . 21 van de Monumeñ?ëm?ëİF^õ^r^îë^^ë^cn^rmQe^ 
^öTpsģëTĩcTŕt'^ënTDeŝīe^^ Terzake van de 
i n t e r p r e t a t i e door de Raad, r e s p e c t i e v e l i j k door Gedeputeerde Staten 
en de Kroon, wordt uitgegaan van het K.B. van 22 september 1971 nr. 
28 Oisterwijk. 
De gedachte in d i t bestemmingsplan, om v i a een wijzigingsbevoegdheid 
van B. en W. (en a r t . 11 W.R.0.) een s n e l l e procedure te bewerkstel
li g e n , s t o e l t op het motief, dat de aanpassing van het plan en de 
voorschriften van geringe aard zullen z i j n . 
In 1973 i s v r i j w e l het gehele toekomstige gebied opgemeten en ge
ïnventariseerd. Op tekeningen i s aanwezig: de bouwdata van de ge
bouwen, het materiaalgebruik van gebouwen en daken, de voor en 
achtergevelrooilijnen, de goothoogten, de gevelindelingen, de dak
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Datum uitspraak: 21 augustus 2013 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 
de vereniging Bewonersverenĩging Bergen Centrum, gevestigd te Bergen (NH), en anderen, 
appellanten, 
en 

de raad van de gemeente Bergen (NH), 
verweerder. 

Procesverloop 

Bij besluit van 11 oktober 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum - Beschermd Dorpsgezicht' vastgesteld. 

Tegen dit besluit hebben de Bewonersvereniging en anderen beroep ingesteld. 

De raad heeft een verweerschrift ingediend. 

De Bewonersvereniging en anderen hebben nadere stukken ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 september 2012, waar de Bewonersvereniging en anderen, vertegenwoordigd 
door [gemachtigde], bijgestaan door mr. L.T. van Eyck van Heslinga, advocaat te Alkmaar, en de raad, vertegenwoordigd door drs. S. 
Plezier en mr. D.E. Minkman, beiden werkzaam bij gemeente, zijn verschenen. 

Bij tussenuitspraak van 12 december 2012, nr. 201200992/1/T1/R1, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen zestien weken r 
de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 11 oktober 2011 te herstellen. Deze 
tussenuitspraak is aangehecht. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij brief te kennen gegeven dat de gebreken in het besluit van 11 oktober 2011 n 
een nadere motivering zijn hersteld. 

Daartoe in de gelegenheid gesteld hebben de Bewonersvereniging en anderen een zienswijze naar voren gebracht. 

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft. 
Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten. 

Overwegingen 

Toetsingskader 
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1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die c 
raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent d. 
de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid 
het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdelinç 
aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. 

Tussenuitspraak 

2. Bij de tussenuitspraak van 12 december 2012 heeft de Afdeling de raad opgedragen om: 

- met inachtneming van overweging 8.7.2 alsnog te onderzoeken of bij een maximale invulling van de wijzigingsbevoegdheid ingevolg 
artikel 9, lid 9.5, van de planregels, te weten de exploitatie van een horecabedrijf met ten hoogste categorie 1 en een terras, op het 
perceel Karei de Grotelaan 6 een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden voldoende is veilig gesteld, dan wel het 
bestreden besluit, zonder dat daarbij toepassing behoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb), te wijzigen door vaststelling van een passende planregeling; 

- met inachtneming van overweging 11.4 alsnog te onderzoeken waar kan worden voorzien in extra parkeergelegenheid ten behoeve 
van de in het plan neergelegde nieuwe ontwikkelingen en het bestreden besluit op grond van de uitkomsten van dat onderzoek alsnoi 
toereikend te motiveren dan wel het bestreden besluit, zonder dat daarbij toepassing behoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 var 
de Awb, te wijzigen door vaststelling van een passende planregeling. 

2.1. Ter uitvoering van de tussenuitspraak van 12 december 2012 is een nadere motivering, gedateerd 9 april 2013, opgesteld. 

Ontvankelijkheid 

3. Gelet op overweging 5 van de tussenuitspraak is het beroep van de Bewonersvereniging en anderen, voor zover ingesteld door [6 
appellanten], niet-ontvankelijk voor zover het betrekking heeft op het plandeel met de aanduiding "horeca tot en met categorie 3" wat 
betreft het perceel Karei de Grotelaan 6 en het plandeel met de bestemming "Wonen - 1 " wat betreft het perceel Karei de Grotelaan 6 

4. Gelet op overweging 6 van de tussenuitspraak is het beroep van de Bewonersvereniging en anderen, voor zover ingesteld door 
[appellant A], niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen het plandeel met de aanduiding "horeca tot en met categorie 3" wat betreft he 
perceel Karei de Grotelaan 6. 

De motivering van 9 april 2013 

Formele bezwaren 

5. Onder verwijzing naar een e-mail van 17 april 2013 van de raadsgriffier van Bergen betogen de Bewonersvereniging en anderen dat 
het college van burgemeester en wethouders de raad ten onrechte op geen enkele wijze heeft betrokken bij het herstellen van de in ( 
tussenuitspraak geconstateerde gebreken. De opdracht in de tussenuitspraak om de geconstateerde gebreken in het bestreden besli 
te herstellen was gericht tot de raad. Reeds om deze reden kunnen de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken met de nadere 
motivering van 9 april 2013 volgens de Bewonersvereniging en anderen niet worden geacht te zijn hersteld. 

5.1. Met de nadere motivering van 9 april 2013 is beoogd de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken in het besluit van 11 
oktober 2011 te herstellen. De nadere motivering is ondertekend door de Teamleider Vormgeving, waarbij is vermeld "namens de raac 
van Bergen, het college van Bergen". Nu de bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 van de W 
ruimtelijke ordening (hierna: Wro) bij de raad ligt, is in de tussenuitspraak uitdrukkelijk de raad opgedragen de geconstateerde gebreke 
in het desbetreffende besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te herstellen. Dit betekent dat bij het herstellen van de in de 
tussenuitspraak geconstateerde gebreken van betrokkenheid of instemming van de raad moet zijn gebleken. De Afdeling stelt vast da 
uit de e-mail van 17 april 2013 van de raadsgriffier van Bergen aan [gemachtigde] blijkt dat de raad op generlei wijze betrokken is 
geweest bij het herstellen van de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken. Gelet op het hiervoor overwogene moet reeds om 
deze reden worden vastgesteld dat de geconstateerde gebreken met de nadere motivering van 9 april 2013 niet hersteld. Het betoog 
van de Bewonersvereniging en anderen slaagt. 

6. De Afdeling zal met het oog op finale geschilbeslechting de nadere motivering van 9 april 2013 wel inhoudelijk beoordelen. 

Wijzigingsbevoegdheid 

7. De Afdeling heeft in 8.7.2 van de tussenuitspraak overwogen dat de raad ten onrechte niet heeft bezien of een maximale invulling \ 
de wijzigingsbevoegdheid ingevolge artikel 9, lid 9.5, van de planregels, te weten de exploitatie van een horecabedrijf met ten hoogsti 
categorie 1 met een bijbehorend terras, op het perceel Karei de Grotelaan 6 planologisch aanvaardbaar is. 

7.1. In de nadere motivering staat dat nu de raad, gezien overweging 8.6.5 van de tussenuitspraak, aan het perceel Karei de Grotelaan 
de aanduiding "horeca ten hoogste categorie 3" heeft mogen toekennen, ervan kan worden uitgegaan dat dit ook geldt voor een 
horecagelegenheid met een lagere horecacategorie. Verder wordt in de nadere motivering vermeld dat de beoordeling of bij de 
exploitatie van een terras op het perceel sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden, zal worden gemaak 
bij de verlening van een terrasvergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2009 (hierna: APV). 
Daarnaast was een terras op het perceel Karei de Grotelaan 6 reeds toegestaan op grond van het voorgaande bestemmingsplan, aldu; 
de nadere motivering. 

7.2. De Bewonersvereniging en anderen betogen dat het voorgaande bestemmingsplan "Bergen Centrum" voor het perceel Karei de 
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Grotelaan 6, in tegenstelling tot hetgeen in de nadere motivering wordt gesteld, niet voorzag in een terras. Daarnaast mag het 
bedrijfsvloeroppervlak op het perceel vooreen horecabedrijf met horecacategorie 1 aanzienlijk worden vergroot, hetgeen resulteert in 
een toename van het aantal bezoekers en de daarmee gepaard gaande overlast. Het terras mag tot 24.00 uur worden geëxploiteerd e 
in de zomermaanden tot 01.00 uur, aldus de Bewonersvereniging en anderen. 

7.3. Zoals de Afdeling in 8.7.2 van de tussenuitspraak heeft overwogen dient de raad reeds bij de vaststelling van de 
wijzigingsbevoegdheid te onderzoeken of een invulling van de wijzigingsbevoegdheid mogelijk is, waarbij in dit geval onder meer moe 
worden nagegaan of een aanvaardbaar woon en leefklimaat voor omwonenden kan worden gewaarborgd. Het betoog in de nadere 
motivering dat in het kader van de verlening van de terrasvergunning op grond van de APV zal worden beoordeeld of de exploitatie vai 
een terras leidt tot onevenredige hinder voor omwonenden laat onverlet dat de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan moe 
hebben afgewogen of de situaties die kunnen ontstaan door de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid planologisch aanvaardbaar 
zijn. Dat de exploitatie van een terras op het perceel reeds op grond van het voorgaande bestemmingsplan was toegestaan, wat daar 
ook van zij, doet eveneens niet af aan deze onderzoeksplicht van de raad. Nu de exploitatie van een terras bij een horecabedrijf met 
horecacategorie 3 op het perceel Karei de Grotelaan 6 niet is toegestaan en thans op het perceel geen terras wordt geëxploiteerd, kar 
er niet zonder meer van worden uitgegaan dat bij de exploitatie van een horecabedrijf met horecacategorie 1 met bijbehorend terras e 
goed woon en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Gelet op het voorgaande is de nadere motivering in zoverre onvoldoende om hi 
op dit punt geconstateerde gebrek te herstellen. 

Parkeerproblematiek 

8. In de nadere motivering staat dat het bestemmingsplan een parkeerbehoefte genereert van 73 parkeerplaatsen. Verder worden in c 
motivering verschillende plaatsen in en nabij het plangebied genoemd waar kan worden voorzien in extra parkeergelegenheid ten 
behoeve van de nieuwe ontwikkelingen waar het bestemmingsplan in voorziet. 

8.1. De Bewonersvereniging en anderen hebben gesteld dat het plan voorziet in een aantal nieuwe verkeersaantrekkende 
ontwikkelingen die leiden tot parkeeroverlast. In dit verband hebben zij in hun beroepschrift gewezen op de ontwikkelingen voor het 
plandeel met de bestemming "Horeca" wat betreft het perceel Karei de Grotelaan 6, het plandeel met de bestemming "Gemengd  1 " 
wat betreft de percelen Kleine Dorpsstraat 2 en Breelaan 3, het plandeel met de bestemming "Wonen  1 " wat betreft het perceel Klei 
Dorpsstraat 4 en het plandeel met de bestemming "Gemengd  4" wat betreft de percelen Oude Prinsweg 1 en 9. De 
Bewonersvereniging en anderen betwisten in hun zienswijze op de nadere motivering dat met 73 extra parkeerplaatsen wordt voorzie 
in voldoende parkeergelegenheid. Voorts betwisten zij dat op de in de nadere motivering genoemde plaatsen in en nabij het plangebie 
daadwerkelijk extra parkeergelegenheid kan worden gecreëerd ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen van het bestemmingsplan 

8.2. Naar het oordeel van de Afdeling geeft hetgeen de Bewonersvereniging en anderen hebben aangevoerd aanleiding voor twijfel ol 
met 73 parkeerplaatsen in voldoende extra parkeergelegenheid wordt voorzien ten behoeve van het bestemmingsplan. 

Hiertoe overweegt de Afdeling dat het bij recht toegekende bouwvlak voor het perceel Karei de Grotelaan 6 met ongeveer 50 m 2 is 
vergroot ten opzichte van het bouwvlak dat in het voorgaande bestemmingsplan aan het perceel was toegekend. Uit de plantoelichtin 
noch uit de nadere motivering volgt dat dit bij de berekening van de parkeerbehoefte is onderkend. 

In de nadere motivering staat verder dat de beoordeling of ten behoeve van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 9, lid 9.5, van de 
planregels voor het perceel Karei de Grotelaan 6 kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid pas wordt gemaakt bij de 
toepassing daarvan. Gelet op 8.7.2 van de tussenuitspraak overweegt de Afdeling dat reeds bij de vaststelling van de 
wijzigingsbevoegdheid dient te worden onderzocht of een invulling van de wijzigingsbevoegdheid mogelijk is, zonder dat daardoor eer 
onaanvaardbare planologische situatie ontstaat. In dit verband dient tevens te worden nagegaan of ten behoeve van die ontwikkeling 
kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Dit is ten onrechte niet onderzocht. 

8.3. Naar het oordeel van de Afdeling hebben de Bewonersvereniging en anderen voorts aannemelijk gemaakt dat onzeker is of ten 
behoeve van de nieuwe ontwikkelingen waarin het bestemmingsplan voorziet op de in de nadere motivering genoemde plaatsen 
daadwerkelijk extra parkeergelegenheid kan worden gecreëerd in de omvang zoals is aangegeven in de nadere motivering. Hierbij ach 
de Afdeling van belang de stelling van de Bewonersvereniging en anderen dat de extra parkeergelegenheid aan de Hoflaan en de 
Berkenlaan ten behoeve van de bewoners aldaar wordt gerealiseerd en hun stelling dat nabij het plangebied wordt voorzien in een 
ruimtelijke ontwikkeling die volgens hen eveneens een parkeerbehoefte genereert van 98 parkeerplaatsen die gedeeltelijk in de 
omgeving moet worden opgevangen. Daarnaast hebben de Bewonersvereniging en anderen aangevoerd dat het vanwege de ruimteli 
omstandigheden aan het Spaansche pad, de Breelaan en het Binnenhof onmogelijk is om daar het in de nadere motivering genoemde 
aantal parkeerplaatsen te realiseren. Verder komt de Afdeling het betoog van de Bewonersvereniging en anderen dat in de nadere 
motivering ten onrechte wordt uitgegaan van dubbelgebruik, nu veel restaurants en winkels in het centrumgebied zondags en 's avon 
geopend zijn, niet onaannemelijk voor. 

8.4. Gelet op het voorgaande is de nadere motivering onvoldoende om het op dit punt in de tussenuitspraak geconstateerde 
zorgvuldigheids en motiveringsgebrek te herstellen. 

Conclusie 

9. Gelet op de in 8.7.2 en 11.4 van de tussenuitspraak geconstateerde gebreken is het beroep van de Bewonersvereniging en andere 
voor zover ontvankelijk, in zoverre gegrond. Het besluit van 11 oktober 2011 is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een 
besluit te betrachten zorgvuldigheid als bedoeld in artikel 3:2 van de Awb en berust niet op een deugdelijke motivering als bedoeld in 
artikel 3:46 van de Awb, voor zover het betreft artikel 9, lid 9.5, van de planregels, het plandeel met de bestemming "Horeca" wat betr 
het perceel Karei de Grotelaan 6, het plandeel met de bestemming "Gemengd  1 " wat betreft de percelen Kleine Dorpsstraat 2 en 
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Breelaan 3, het plandeel met de bestemming "Wonen - 1 " wat betreft het perceel Kleine Dorpsstraat 4 en het plandeel met de 
bestemming "Gemengd - 4" wat betreft de percelen Oude Prinsweg 1 en 9. Het besluit dient in zoverre te worden vernietigd. 

Gelet op 10.3 van de tussenuitspraak is het beroep van de Bewonersvereniging en anderen ten aanzien van het plandeel met de 
bestemming "Wonen - 1 " voor het perceel Karei de Grotelaan 6s, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

10. Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de ra 
op te dragen de hierna in de beslissing nader aangeduide onderdelen van de uitspraak binnen vier weken na de verzending van de 
uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Proceskosten 

11. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

I. verklaart het beroep van de vereniging Bewonersverenigìng Bergen Centrum en anderen niet-ontvankelijk voor zover: 

- ingesteld door [6 appellanten], voor zover het betreft het plandeel met de aanduiding "horeca tot en met categorie 3" voor het percee 
Karei de Grotelaan 6 en het plandeel met de bestemming "Wonen - 1 " voor het perceel Karei de Grotelaan 6s; 

- ingesteld door [appellant A], voor zover het betreft het plandeel met de aanduiding "horeca tot en met categorie 3" voor het perceel 
Karei de Grotelaan 6; 

II. verklaart het beroep van de vereniging Bewonersvereniging Bergen Centrum en anderen gedeeltelijk gegrond; 

JĒ vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Bergen (NH) van 11 oktober 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan! ^ 
^ ļCent rum - Beschermd Dorpsgezicht", wat betreft; q 

- het plandeel met de bestemming "Horeca" voor het perceel Karei de Grotelaan 6j ^ '
2

^ Î
A V

v

w*^c^ttS. piwijdk^ 

- artikel 9, lid 9.5, van de planregels; ]i 4le-îe.c0* ( ( „ j . n D l L û 

- het plandeel met de bestemming "Gemengd - 1 " voor de percelen Kleine Dorpsstraat 2 en Breelaan 3; Vttn^/y^ Ą . 

^*het j3 İa jŢdeeh^ 0 ^ ^Jļ l i e v k u c l
- ťu'J-

H  het plandeel met de bestemming "Gemengd  4" voor de percelen Oude Prinsweg 1 en 9; ^yvu»vM^ toř«*\otaíp^ Jl IQ 

IV. draagt de raad van de gemeente Bergen (NH) op om binnen vier weken na de verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen 
dat het hiervoor vermelde onderdeel ill wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke W * ^ ļ \ 
voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl; VAC/HMek'^d. 

V. verklaart het beroep van de vereniging Bewonersvereniging en anderen voor het overige ongegrond; 

VI. veroordeelt de raad van de gemeente Bergen (NH) tot vergoeding van bij de vereniging Bewonersvereniging Bergen Centrum en 
anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van C 944,00 (zegge: 
negenhonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien 
verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen; 

VII. gelast dat de raad van de gemeente Bergen (NH) aan de vereniging Bewonersvereniging Bergen Centrum en anderen het door he 
voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van 6 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) vergoedt, met dier 
verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen. 

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. E. Helder en mr. G. van der Wiel, leden, in tegenwoordigheid \ 
mr. Z. Huszar, ambtenaar van staat. 

w.g. Van Diepenbeek w.g. Huszar 
voorzitter ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 21 augustus 2013 

371749. 

Vorige pagina Print pagina E-mail pagina 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoekeninuitspraken/tekstuitspraak.html?id=75415 Pagina 4 van 5 



. . '* , .*-."í 

v . 

'. . .' s: i ' 



Uitspraals201200992Z1ZR1 | Raad van State 16-02-17 22:03 

Disclaimer Links Sitemap Privacy The Council of State Le Conseil d'Etat 
Der Staatsrat 

ä \ f mm 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspral<en/tekst-uitspraak.html?id=75415 Pagina 5 van 5 



® 3» 
i 

li l li ra 

4 
å 

4 4, co SS 
i MM š 'ï 

1 1 1 
a) a 

111 l l i 1 İ Q) P a 

o ii 000000000000 n 1101 fflisüffliisHs ìD isag 10e® 
I 

I 
n 

(V g I 
S J E 
a ! 

i' 

n 5 
4 Z 

ä ' a» "w 7 
7 

7 

z r 
ŕ \ 

3 3 - ï 7 7 
- « L r * * s 

X I 
S 

1 © 1 rrs — 

Ó 
: I I , à 

e 0 i 
: 

1 
İ J © 

©J« © e r 
' © Sĩ© 

e 
S 

ì 

n i i 
! 

I 
\ I 

I j© ffi V © : 1 
—į © i 

J 
© © 

ś © J 
© © 

1 

© [ i © 
i 

e 
Z 

1 

i e 
© ® 

©^ 
? 

L 
© © ® 

L n 

i \ 
\ 

\ ! 

i 

0 \ 
\ 
\ \ V V 

\ 



* 



© gemeente BERGEN 

Nedralux B.V. 
De heer A.G.N. van Wonderen 
Arcadialaan 24 
1813 KN ALKMAAR 

Afdeling 
Onderdeel 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 
Bijlage(n) 

Onderwerp 

Bedrijfsvoering en Control 
Juridisch- en personeelsadvies 
Dick Minkman I P. Hink 
(072) 888 00 00 

Datum. 
Ons kenmerk 
Zaaknummer 
Uw brief van 
Uw kenmerk 
Verzenddatum 

18 maart 2014 
14UIT01717 

12 februari 2014 

1 7 APR. 2014 
Karei de Grotelaan 6 te Bergen (NH) 

Geachte heer Van Wonderen, 

Bij brief van 12 februari j l . heeft u in uw hoedanigheid van bestuurder van Nedralux B.V. 
namens de huidige eigenaren van het Karei de Groteiaan 6, mevr. F.L. Barones van Hoëvell 
en de heer A.J. Oldenboom zich tot ons college en de raad gewend. In deze brief stelt u de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

a. de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
" — ^ State (hierna: de Afdeling) van 21 augustus 2013 inzake het bestemmingsplan 'Centrum 

- Beschermd Dorpsgezicht' (hierna: het bestemmingsplan) voor de 
gebruiksmogeli jkheden van het perceel Karei de Grotelaan 6 te Bergen (hierna: het 
perceel); 

b. een verzoek tot handhaving van de Bewonersvereniging Bergen Centrum gericht tegen 
de voortzetting van het gebruik van het perceel als discotheek; 

c. een aansprakelijkstelling jegens de gemeente; 
d. een sommatie tot reparatie van het bestemmingsplan voor wat betreft het plandeel met 

de bestemming 'Horeca' en de wijzigingsbevoegdheid van art. 9.5 van de 
planvoorschriften. 

Naar aanleiding van d e z e brief en de daarin geste lde onderwerpen merken wij het volgende 
op. 

7* Ad a. Gevolgen uitspraak van de Afdeling 
In uw brief komt u aan de hand van een aantal citaten uit de tussenuitspraak van 12 
december 2012 (bijlage 2) en de uitspraak van 21 augustus 2013 (bijlage 3) van de Afdeling 
inzake het bestemmingsplan tot de conclusie dat de Afdeling het plandeel "horeca tot en met 
categorie 3" niet heeft vernietigd en dat het gebruik van het perceel als discotheek dus niet in 
strijd is met het bestemmingsplan. 

Na uitvoerige bestudering van de tussenuitspraak en de uitspraak van de Afdeling komen wij 
I j~"tot de conclusie dat ūw standpunt rechtens onjuist Is . In ďe uitspraak heeft de Afdeling 
I .naTienjk de bestemming "Horeca" voor het gehele perceel vernietigd waardoorhe t gebruik 
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van het perceel als discotheek nu in strijd is met het bestemmingsplan. Dit oordeel baseren 
wij op de volgende overwegingen: 

1. Uit de tussenuitspraak (ro.5 en 6) valt op te maken dat de Bewonersvereniging en 
anderen niet-ontvankelijk zijn verklaard voor zover hun beroep was gericht tegen het 
plandeel met de aanduiding "horeca tot en met categorie 3". De Bewonersvereniging is 
door de Afdeling niet-ontvankelijk verklaard aangezien zij geen zienswijze hebben 
ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan én de wijzigingen in het door de raad 
vastgestelde bestemmingsplan niet nadeliger voor hen zijn. De Bewonersvereniging is 
daarentegen wel ontvankelijk verklaard voor wat betreft de overige ingediende 
beroepsgronden, waaronder het beroep voor zover gericht tegen de 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 9.5 en het beroep inzake de parkeerproblematiek. 

2. Met betrekking tot het beroep van de Bewonersvereniging gericht tegen de 
wijzigingsbevoegdheid valt uit de tussenuitspraak (ro.8.7.2) het volgende op te maken. 

De Afdeling is van oordeel dat de raad al bij de vaststelling (en dus niet pas op het 
moment dat deze wijziging zich voordoet) van een bevoegdheid tot wijziging van het 
bestemmingsplan dient te onderzoeken of een invulling van de wijzigingsbevoegdheid 
mogelijk is, waarbij in dit geval onder meer moet worden nagegaan of een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat voor omwonenden kan worden gewaarborgd. In het kader van de 
vaststelling van het bestemmingsplan heeft de raad niet onderzocht of de maximale 
invulling van deze wijzigingsbevoegdheid (i.e. horecabedrijf categorie 1 met een terras) 
planologisch aanvaardbaar is. Door dit na te laten heeft de raad bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan in strijd gehandeld met het zorgvuldigheidbeginsel ex artikel 3:2 Awb . 
In verband daarmee heeft de Afdeling artikel 9.5 van de planregels vernietigd. 
In de uitspraak voegt de Afdeling hier nog aan toe dat de raad onvoldoende heeft 
gemotiveerd dat bij de exploitatie van een horecabedrijf met horecacategorie 1 met 
bijbehorend terras een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Het besluit 
berust daarom niet op een deugdelijke motivering. 

3. Met betrekking tot het beroep van de Bewonersvereniging ten aanzien van de 
parkeerproblematiek valt uit de uitspraak (onder ro. 8.2) op te maken dat de Afdeling van 
oordeel is, dat er - gelet op hetgeen de Bewonersvereniging en anderen hebben 
aangevoerd - aanleiding is voor twijfel of met 73 parkeerplaatsen in voldoende extra 
parkeergelegenheid wordt voorzien ten behoeve van het bestemmingsplan. De Afdeling 
overweegt hiertoe dat het bij recht toegekende bouwvlak voor het perceel Karei de 
Grotelaan 6 het ongeveer 50 m

2 is vergroot ten opzichte van het bouwvlak dat in het 
voorgaande bestemmingsplan aan het perceel was toegekend. Uit de plantoelichting, 
noch uit de nadere motivering volgt dat dit bij de berekening van de parkeerbehoefte is 

onderkend. Uit de bijlage behorende bij deze brief kunt u opmaken welk gedeelte van het 
bouwvlak hier bedoeld is door de Afdeling. Dit gedeelte is met een blauwe kleur 
aangegeven op de bijgevoegde tekening. 

In verband met vorengenoemde overwegingen is de Afdeling van oordeel dat het 
bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te 
betrachten zorgvuldigheid als bedoeld in artikel 3:2 Awb en voorts niet berust op een 
deugdelijke motivering als bedoeld in artikel 3:46. Gelet daarop is de Afdeling van 
oordeel dat het besluit van de raad onder andere moet worden vernietigd voor zover het 
betreft het plandeel met de bestemming "Horeca" betreffendē~het perceel KareTäe 
Grotelaan 6. Deze vernietiging betreft dus het gehele perceel en niet alleen de deTen die 
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4. 

betrekking hebben op de twee uitbreidingen van het bouwvlak behorende bij het 
bestemmingsplan 'Bergen Centrum'. 

Bestemmingsplannen moeten qua inrichting en vormgeving voldoen aan de Regeling 
standaarden ruimtelijke ordening 2012. Uit de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP 2008 - bijlage 2 bij genoemde Regeling) valt op te maken 
dat de daarin genoemde eisen een hiërarchie kennen. Dit komt ook tot uitdrukking op de 

^verbeeld ing. De bestemmingen kennen een eigen/kleurvlak, terwijl nadere aanduidingen 
een nadere weergave kennen, f jjnctieaandŭTaTñēfen, waaronder begrepen de aanduiding 
'horeca tot en met categorie 3', zijn specificaties van bestemmingen met betrekking tot 
het j ŗ ļe jDmi j^e^^ Uit de verbeelding van het bestemmingsplan blijkt dat de 
rĴë^teTŕĩmTñ '̂TõTëca"' een groter vlak betreft dan de functieaanduiding 'horeca tot en met 
categorie 3'. 

Gelet op de hiërarchie in bestemmingsplanregelgeving en het feit dat het plandeel met de 
bestemming 'horeca' door de Afdeling is vernietigd, moet geconcludeerd worden dat het 
gebruik van dit perceel als discotheek in strijd is met het nu geldende bestemmingsplan 
(i.e. het voorliggende plan). Op basis van deze hiërarchie kan gesteld worden dat een 

P
^ n a d e r e f u n c t i e ^ 

/ j j fëjŝţęrnmn^ de vernietiging van de bestemming van 

í ner^eTCeeTgelaT^ het oude bestemmingsplan. Öp grond van 
" ^ ä a t Desiemmingspian is een dancing/discotheek op het perceei Karei de Grotelaan 6 niet 

toegestaan. \y^ 
Uw standpunt dat het plandeel met bestemming "Horeca" met nadere aanduiding "horeca tot 
en met categorie 3" onherroepelijk is geworden, is naar ons oordeel - gelet op genoemde 
overwegingen - daarom onjuist. 

Ad b. Verzoek tot handhaving van de Bewonersvereniging Bergen Centrum 
Zoals aangegeven onder punt ad a. heeft de Afdeling de bestemming "Horeca" vernietigd. In 
verband met deze uitspraak heeft de Bewonersvereniging ons college verzocht om 
handhavend op te treden tegen het gebruik van het perceel als discotheek. 

Door de vernietiging van de bestemming "Horeca" is de oude bestemming van dit perceeļ op 
Sroņd j / anhe t voorliggende plan, te weten het bestemmingsplan Bergen Centrum, weer van 
toepassing. Dit betekent dat de huidige exploitatie nu in strijd is met dë geldende 

^êŝTêTñmīng voor het perceel, te weten "Hr". Gronden met deze bestemming zijn bestemd 
voor de uitoefening van het horecabedrijf in een restaurant en/of café. Deze strijdigheid 
brengt nog niet met zich mee dat het verzoek van de Bewönersvereniging daarom moet 
worden toegewezen. 

Op grond van vaste jurisprudentie heeft een bestuursorgaan een beginselplicht tot 
handhaving van de voorschriften van een bestemmingsplan. Alleen onder bijzondere 
omstandigheden kan afgezien worden van handhaving. Van een bijzondere omstandigheid 
kan bijvoorbeeld sprake zijn als er voldoende concreet en reëel zicht is op legalisatie. In dit 
geval kan er sprake zijn van een concreet en reëel zicht op legalisatie en wel om de 
volgende redenen. 

Op grond van de uitspraak van de Afdeling zal de raad - met inachtneming van de inhoud 
van deze uitspraak- een nieuw besluit moeten nemen over het bestemmingsplan. Wij gaan 
ervan uit dat de raad het belang van deze discotheek op dit perceel nog steeds onderschrijft. 
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In verband daarmee stellen wij ons op het standpunt dat de raad bij zijn nieuwe besluit voor 
het perceel Karei de Grotelaan 6 wederom een bestemming zal vaststellen die de exploitatie 
van een discotheek aldaar mogelijk zal maken. In dat geval zal er wederom een concreet en 
reëel zicht op legalisatie zijn waardoor het verzoek tot handhaving zal kunnen worden 
afgewezen. 

Gelet daarop hebben wij besloten vooruitlopend op de correctieve herziening van het 
bestemmingsplan een zogenaamde postzegelbestemmingsplanprocedure voor het perceel 
Karei de Grotelaan 6 te Bergen op te starten. Het verzoek tot handhaving van de 
Bewonersvereniging zal met inachtneming van deze legalisatieprocedure namens ons 
college worden afgehandeld door de afdeling Beheer Openbare Ruimte, onderdeel Toezicht 
en handhaving. 

Ad c . Aansprakeli jkstell ing gemeente 
Bij genoemde brief heeft u onze gemeente nu reeds aansprakelijk gesteld voor schade als 
gevolg van aantoonbaar verwijtbaar tekortschieten van de gemeente bij de afhandeling van 
de tussenuitspraak van de Afdeling van 12 december 2012. 

Voor deze aansprakelijkstelling worden door u de volgende argumenten aangevoerd. 

Bij deze tussenuitspraak is de raad in de gelegenheid gesteld om de gebreken te herstellen. 
De raad heeft dit naar uw oordeel nagelaten met alle gevolgen van dien. Verder heeft de 
gemeente aan de bewonersvereniging zelfs (schriftelijk) erkend dat de raad zich helemaal 
niet meer verder heeft bemoeid met de parkeerproblematiek en het onderzoek naar de 
gevolgen van het terras op de achtertuin van de Karei de Grotelaan 6. In verband daarmee 
heeft u de gemeente reeds bij voorbaat aansprakelijk gesteld voor alle schade die een en 
ander met zich meebrengt. 

Naar aanleiding van deze aansprakelijkstelling merken wij het volgende op. Uit de uitspraak 
van de Afdeling kan worden opgemaakt dat de Afdeling de bestemming alsmede de 
planregels betreffende de wijzigingsbevoegd van het perceel heeft vernietigd wegens 
strijdigheid met het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel. Met deze vernietiging 
wegens strijdigheid met genoemde beginselen van behoorlijk bestuur kan niet gesteld 
worden dat dit besluit daarmee bij voorbaat als onrechtmatig moet worden aangemerkt. 
Verder stellen wij vast dat er in principe nog geen sprake is van schade als gevolg van de 
uitspraak van de Afdeling. Enerzijds omdat de discotheek nog steeds als zodanig kan 
worden geëxploiteerd en voortzetting hiervan ook bij een eventuele overdracht van de 
exploitatie gewaarborgd zal kunnen worden door een correctieve herziening van het 
bestemmingsplan. Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder kopje "Verzoek tot 
handhaving van de Bewonersvereniging Bergen". En anderzijds omdat een wijziging van de 
bestemming H3 in H1 vooralsnog niet aan de orde is. In een overleg met wethouder 
Hietbrink op 11 februari j l . heeft u namelijk te kennen gegeven de discotheek in de nabije 
toekomst te willen voortzetten als 'dancing'. 

In verband met het vorenstaande wijzen wij deze aansprakelijkstelling dan ook af. 

Ad d. Sommatie reparatie plandelen bestemmingsplan 
In uw brief van 12 februari 2014 stelt u dat de raad niet binnen vier weken na de verzending 
van de uitspraak de aangeduide onderdelen van de uitspraak heeft verwerkt op 
www.ruimteli ikeplannen.nl. 

4 
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Uit informatie verkregen van de afdeling Ontwikkeling is gebleken dat dit inderdaad niet 
binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden. Namens ons college is inmiddels 
opdracht gegeven aan ons stedenbouwkundig adviesbureau Rho (rechtsopvolger van RBO 
om deze omissie te herstellen. 

ļ Genoemde omissie heeft niet tot gevolg dat de uitspraak van de Afdeling daardoor geen 
ļ rechtskracht heeft gekregen en dat het door de raad vastgestelde bestemmingsplan 
(^dientengevolge ongewijzigd van kracht zou zijn. De uitspraak van de Afdeling is 

onherroepelijk en maakt onderdeel uit van het vastgestelde bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan kan naar ons oordeel niet op andere wijze worden uitgelegd ook al is de 
digitale versie daarvan op dit moment andersluidend. 

In genoemde brief wordt de raad verder door u gesommeerd om binnen 1 maand de 
vernietigde plandelen alsnog te repareren, zodanig dat het parkeren wordt opgelost en de 
gevolgen van het terras alsnog worden onderbouwd met een geluidsrapport rekening 
houdend met het feit dat in het bestemmingsplan Bergen Centrum van 1977 een terras ook 
al mogelijk was. 

Zoals hiervoor reeds aangegeven hebben wij besloten een zogenaamd 'postzegel

bestemmingsplan' voor het perceel Karei de Grotelaan 6 in procedure te brengen. Dit betreft 
overigens alleen een herziening van de bestemming "Horeca" met nadere aanduiding 
"horeca tot en met categorie 3" voor wat betreft het bestaande bouwvlak op grond van het 
bestemmingsplan Bergen Centrum uit 1977 en de uitbreiding hiervan voor de realisering van 
de geluidsluis op grond van het bestemmingsplan. Deze herziening van dit gedeelte van het 
plandeel is namelijk van belang voor de voortzetting van de exploitatie van de discotheek. 

De correctieve herziening van de uitbreiding aan de zuidzijde van het bestaande bouwvlak 
alsmede de wijzigingsbevoegdheid worden indien mogelijk meegenomen bij de correctieve 
herziening van de overige plandelen van het bestemmingsplan. Hiertoe zal eerst nog een 
onderzoek moeten worden uitgevoerd met betrekking tot de parkeerproblematiek zodat 
voldaan kan worden aan de inhoud van de uitspraak van de Afdeling. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Dick Minkman I Peter Hink, senior juridisch 
adviseur van het onderdeel Juridisch en personeelsadvies op telefoonnummer (072) 888 00 
00. Wilt u bjjeeixespondentie het kenmerk 14UIT01717 vermelden? 

Hoogachtend, ļ 
college van Bergen, 

drs(W.J .M. Bièrrnan, drs. H. Hafkamp, 
secretaris \ burgemeester 
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