Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
Aan de raad van de gemeente Bergen
J.Ligthartstraat
Alkmaar
Geachte Dames en Heren,
Afgelopen vrijdag stond er een artikel in het Noord-Hollands Dagblad over plannen die de
eigenaresse heeft met onder andere Karel de Grotelaan 6 in Bergen. De reikwijdte van de
plannen verbaasde ons enigszins.
De plannen zijn blijkens stukken ingediend op 2 mei 2018, aanvraagnummer 3647009 en

behelzen globaal een verdubbeling van de inhoud van het pand Karel de Grotelaan 6.
In de aanvraag wordt aangegeven dat de voorlopige voorziening van de Raad van State,
vermeld in de uitspraak van 9 januari 29018 is uitgewerkt, wegens het niet tijdig nemen van
een besluit door de raad van Bergen.
Naar onze mening is de voorlopige voorziening vermeld onder beslissing V.
‘...dat een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het
plangebied in ieder geval tevens moet worden getoetst aan artikel 6 van de regelsbetreffende de bestemming “Waarde-Cultuurhistorie” ...’
nog steeds van kracht. Immers onder VI stelt de Raad van State:
‘bepaalt dat de onder V. Getroffen voorlopige voorziening vervalt op het moment waarop het
door de raad te nemen besluit in werking treedt’
Voor zover wij weten heeft de raad bedoeld besluit nog niet genomen
Wij gaan er van uit dat de gemeente bij de beoordeling van de hierboven genoemde
omgevingsvergunning dit uitgangspunt ook zal gebruiken. Graag horen we hierover de

mening van het college, die de bevoegdheid heeft over deze aanvraag een beslissing te
nemen.
We maken ons zorgen over de lange termijnen die door de gemeente gehanteerd worden.
Vermeden moet worden dat door overschrijding van fatale termijnen een vergunning van
rechtswege verleend moet worden.
De Bewonersvereniging Bergen Centrum dringt er bij het college en de raad op aan alles in
het werk te stellen om de stolp van Karel de Grotelaan 6 te beschermen.
Samenvattend hebben wij de volgende vragen:



Wat is de status van de omgevingsvergunning Karel de Grotelaan 6
Klopt naar uw mening onze inschatting dat de voorziening genoemd onder beslissing
V van de Raad van State dd 9 januari 2018 nog steeds geldig is?
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