Bijlage 1 – Vooroverlegreacties bestemmingsplan ‘Verplaatsing
dierenverblijf Parnassiapark’
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
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Bazuin, Sjoerd
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Leonie Kok-Brink <leoniekokbrink@debuch.nl>
maandag 23 oktober 2017 22:54
Bazuin, Sjoerd
Dirk Vollenga
FW: HHS Bestemmingsplan Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark artikel 3.1.1
Bro vooroverleg

Van: Veerman, Femke [mailto:F.Veerman@hhnk.nl]
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 12:35
Aan: Leonie Kok-Brink <leoniekokbrink@debuch.nl>
Onderwerp: RE: Bestemmingsplan Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark artikel 3.1.1 Bro vooroverleg
Geachte mevrouw Kok, Beste Leonie,
Ten aanzien van het vooroverleg voor het bestemmingsplan Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark
in Bergen aan zee, ontvang je hierbij mijn reactie namens het hoogheemraadschap.
Op basis van de in de toelichting beschreven wateraspecten is opgenomen dat via de
dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering de belangen van de waterkering worden geborgd. Dit
onderschrijft het hoogheemraadschap. Juist omdat de wijziging binnen deze zonering Waterstaat –
Waterkering plaatsvindt wil ik vragen om toe te voegen dat hiervoor naast een omgevingsvergunning
ook een watervergunning nodig is. Van belang is hierbij dat als gevolg van eventuele
ontgravingswerkzaamheden geen zandgrond naar buiten de plangebied grenzen mag wordt afgevoerd.
Hemelwater wordt geïnfiltreerd en afvalwater wordt op de riolering aangesloten.
Na verwerking/ aanpassing van de genoemde punten kunnen wij onze medewerking verlenen met de
wijziging van het bestemmingsplan.
Hiermee vertrouw ik er op je voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog aanvullende vragen
of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
F.M. (Femke) Veerman
Regioadviseur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Afdeling Watersystemen, Cluster Kennis & Ontwikkeling
Op dinsdag, woensdag en donderdag op kantoor
Bezoekadres:
Stationsweg 136, 1703 WC te Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
t. (072)58 27 259
e. f.veerman@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl
P

Is het echt nodig om deze e-mail te printen? Denk Groen!
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Van: Leonie Kok-Brink [mailto:leoniekokbrink@debuch.nl]
Verzonden: maandag 11 september 2017 22:17
Aan: 'Ro-info@Noord-Holland.nl' <Ro-info@Noord-Holland.nl>; Info@hhnk.nl; 'info@landschappen.nl'
<info@landschappen.nl>; 'M.Groot@Natuurmonumenten.nl' <M.Groot@Natuurmonumenten.nl>;
'info@landschapnoordholland.nl' <info@landschapnoordholland.nl>; 'nh-ruimtelijkeplannen@rws.nl' <nhruimtelijkeplannen@rws.nl>; 'info@cultureelerfgoed.nl' <info@cultureelerfgoed.nl>; 'info@vrnhn.nl'
<info@vrnhn.nl>
CC: Veerman, Femke <F.Veerman@hhnk.nl>; 'weissenbrucr@noord-holland.nl' <weissenbrucr@noord-holland.nl>;
'Peter Meijer' <pmeijer@vrnhn.nl>; Dirk Vollenga <dirkvollenga@debuch.nl>
Onderwerp: Bestemmingsplan Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark artikel 3.1.1 Bro vooroverleg
Geachte heer, mevrouw,
Het college van Bergen (NH) heeft in voorbereiding het bestemmingsplan “Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark”
in Bergen aan Zee. In het kader van het artikel 3.1.1 Bro vooroverleg stuur ik u dit bestemmingsplan toe.
Proces
In Bergen aan Zee ligt het Parnassiapark. Het Parnassiapark is in 1911 aangelegd naar een ontwerp van de
tuinarchitect Springer. In de Tweede Wereldoorlog raakte het park ernstig beschadigd. Na de oorlog zijn er
verschillende initiatieven geweest om het park in de oorspronkelijke vorm te herstellen. In de jaren ’90 ontstond de
wens om het park op projectmatige wijze te herinrichten. De gemeenteraad stelde op 1 oktober 2007 het
Herinrichtingsplan Parnassiapark vast.
In 2014 is de herinrichting afgerond, met uitzondering van de dierenweide. In het herinrichtingsplan was een
verplaatsing voorzien van de dierenweide en het dierenverblijf naar het noordelijk deel van het park. Door deze
verplaatsing werd de zichtas van het park hersteld. Omwonenden maakten zich echter zorgen dat deze verplaatsing
leidde tot geur- en geluidsoverlast. In overleg met de betrokken partijen is daarom besloten om de dierenweide op de
bestaande situatie te handhaven en het dierenverblijf uit de zichtlijn naar de zijkant van de dierenweide te
verplaatsen.
Inhoud bestemmingsplan
Voor het nieuwe dierenverblijf is een wijziging van het bouwvlak nodig. Het gaat dus om een vergroting en
verplaatsing over een zeer beperkte afstand, van een bestaand dierenverblijf. Voorliggend bestemmingsplan voorziet
hierin.
U kunt het bestemmingsplan raadplegen in de bijlagen.
Graag ontvang ik uw reactie op het plan uiterlijk op 9 oktober 2017. Indien ik binnen deze termijn geen reactie van u
heb ontvangen, neem ik aan dat het bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot opmerkingen. Uw (eventuele) open/of aanmerkingen worden verwerkt, daarna zal de officiële bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage te leggen. U wordt hiervan opnieuw in kennis gesteld.
Met vriendelijke groet,
Leonie Kok
Beleidsmedewerker Plannen en Projecten
domein Ruimtelijke Ontwikkeling / team Plannen en Projecten
T 072 888 0350
M 06 55 44 88 65
Ik werk dinsdag tot en met vrijdag

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
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Natuurmonumenten
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Bazuin, Sjoerd
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Leonie Kok-Brink <leoniekokbrink@debuch.nl>
maandag 23 oktober 2017 22:53
Bazuin, Sjoerd
Dirk Vollenga
FW: reactie op Bestemmingsplan Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark artikel
3.1.1 Bro vooroverleg

Van: Marcel Groot [mailto:M.Groot@Natuurmonumenten.nl]
Verzonden: dinsdag 12 september 2017 9:31
Aan: Leonie Kok-Brink <leoniekokbrink@debuch.nl>
CC: Marcel Groot <M.Groot@Natuurmonumenten.nl>
Onderwerp: reactie op Bestemmingsplan Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark artikel 3.1.1 Bro vooroverleg
Geachte mevrouw Kok,
U berichtte mij via onderstaande mail:
o voor het nieuwe dierenverblijf op het Parnassiapark is een wijziging van het bouwvlak nodig
o het gaat dus om een vergroting en verplaatsing van een bestaand dierenverblijf over een zeer beperkte
afstand
o voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin
U stelt Natuurmonumenten in de gelegenheid om een reactie te geven:
o vooruitlopend op de officiële bestemmingsplanprocedure
Natuurmonumenten is van mening:
a. de verplaatsing heeft geen invloed op de NM-gebieden in de directe omgeving:
o Loterijlanden, Weidse Polders
b. het is een kleine wijziging, die naar verwachting weinig gevolgen heeft
c. in paragraaf 4.6 komen de ecologische aspecten aan de orde:
o NM gaat er van uit dat de vergunningverleners de ecologische aspecten bewaken
De conclusie: Natuurmonumenten heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde wijziging van het Bestemmingsplan.
Ik neem aan dat beantwoording via deze mail voldoende is.
Belt u mij gerust als u meer wilt / moet weten.
Met vriendelijke groet,
Marcel Groot
Coördinator Natuurbeheer HPP / Weidse Polders
Beheereenheid Noord-Holland Noord
E m.groot@natuurmonumenten.nl
Zuidschinkeldijk 3A

1759 JH Callantsoog

06-54295310

www.natuurmonumenten.nl
https://twitter.com/#!/MarcelGrootNM
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www.facebook.com/hppolder

tip: filmpje over de Putten

https://www.youtube.com/watch?v=oE94QkF_5Es

Doe mee met Natuurmonumenten en bescherm natuur in Nederland.

Van: Leonie Kok-Brink [mailto:leoniekokbrink@debuch.nl]
Verzonden: maandag 11 september 2017 22:17
Aan: 'Ro-info@Noord-Holland.nl' <Ro-info@Noord-Holland.nl>; 'info@hhnk.nl' <info@hhnk.nl>;
'info@landschappen.nl' <info@landschappen.nl>; Marcel Groot <M.Groot@Natuurmonumenten.nl>;
'info@landschapnoordholland.nl' <info@landschapnoordholland.nl>; 'nh-ruimtelijkeplannen@rws.nl' <nhruimtelijkeplannen@rws.nl>; 'info@cultureelerfgoed.nl' <info@cultureelerfgoed.nl>; 'info@vrnhn.nl'
<info@vrnhn.nl>
CC: 'Veerman, Femke' <F.Veerman@hhnk.nl>; 'weissenbrucr@noord-holland.nl' <weissenbrucr@noord-holland.nl>;
'Peter Meijer' <pmeijer@vrnhn.nl>; Dirk Vollenga <dirkvollenga@debuch.nl>
Onderwerp: Bestemmingsplan Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark artikel 3.1.1 Bro vooroverleg
Geachte heer, mevrouw,
Het college van Bergen (NH) heeft in voorbereiding het bestemmingsplan “Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark”
in Bergen aan Zee. In het kader van het artikel 3.1.1 Bro vooroverleg stuur ik u dit bestemmingsplan toe.
Proces
In Bergen aan Zee ligt het Parnassiapark. Het Parnassiapark is in 1911 aangelegd naar een ontwerp van de
tuinarchitect Springer. In de Tweede Wereldoorlog raakte het park ernstig beschadigd. Na de oorlog zijn er
verschillende initiatieven geweest om het park in de oorspronkelijke vorm te herstellen. In de jaren ’90 ontstond de
wens om het park op projectmatige wijze te herinrichten. De gemeenteraad stelde op 1 oktober 2007 het
Herinrichtingsplan Parnassiapark vast.
In 2014 is de herinrichting afgerond, met uitzondering van de dierenweide. In het herinrichtingsplan was een
verplaatsing voorzien van de dierenweide en het dierenverblijf naar het noordelijk deel van het park. Door deze
verplaatsing werd de zichtas van het park hersteld. Omwonenden maakten zich echter zorgen dat deze verplaatsing
leidde tot geur- en geluidsoverlast. In overleg met de betrokken partijen is daarom besloten om de dierenweide op de
bestaande situatie te handhaven en het dierenverblijf uit de zichtlijn naar de zijkant van de dierenweide te
verplaatsen.
Inhoud bestemmingsplan
Voor het nieuwe dierenverblijf is een wijziging van het bouwvlak nodig. Het gaat dus om een vergroting en
verplaatsing over een zeer beperkte afstand, van een bestaand dierenverblijf. Voorliggend bestemmingsplan voorziet
hierin.
U kunt het bestemmingsplan raadplegen in de bijlagen.
Graag ontvang ik uw reactie op het plan uiterlijk op 9 oktober 2017. Indien ik binnen deze termijn geen reactie van u
heb ontvangen, neem ik aan dat het bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot opmerkingen. Uw (eventuele) open/of aanmerkingen worden verwerkt, daarna zal de officiële bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage te leggen. U wordt hiervan opnieuw in kennis gesteld.
Met vriendelijke groet,
Leonie Kok
Beleidsmedewerker Plannen en Projecten
domein Ruimtelijke Ontwikkeling / team Plannen en Projecten
T 072 888 0350
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M 06 55 44 88 65
Ik werk dinsdag tot en met vrijdag

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
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Postbus:

Postbus 211 3 - 1990 AC Velserbroek - w w w . p w n . n l

ZAAKNUMMER:

Burgemeester en wethouders van Bergen
T.a.v. mevrouw L. Kok, Beleidsmedewerker Plannen en Projecten
Domein Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 175
1860 AD BERGEN

Hoofdkantoor
Bezoekadres:
Rijksweg 501
1991 AS Velserbroek
T
023 541 33 33
F
023 525 61 05
E
pwn@pwn.nl
3^
©pwnwaternatuur

Bijlage(n)

Datum
9 oktober 2017

Ons kenmerk
UHZV-2-2836

Uw kenmerk
SWNL0

Telefoonnr.
06 - 51 27 93 86

Onderwerp
Voorontwerp-bestemmingsplan verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark

Geachte mevrouw Kok,
Het in het kader van vooroverleg toegezonden voorontwerp-bestemmingsplan 'verplaatsing dierenverblijf
Parnassiapark' in Bergen aan Zee, geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.
Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoeken wij u vooral ook die
voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het
algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen
van voldoende ruimte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van
bomen en stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te
allen tijde goed bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding
'open' te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag e.d.. In dit kader willen wij u wellicht ten
overvloede wijzen op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2. Onderdeel hiervan
vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied.
Wij zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg treedt
met ons bedrijf onder telefoonnummer 06 - 51 27 93 86.
Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren
nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer
(gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp kan
worden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een
alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. Wij attenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatting, in
een zeer vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt
kunnen worden.
Wij vragen u eveneens aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de nutsbedrijven in
Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden. Dit document
is op te vragen bij ons bedrijf.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland - Velserbroek - KvK 34072007 - BTW NL009424945B01
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In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen
bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan
dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn.
Voor de verleende inzage van het plan zeggen wij u dank.
Hoogachtend,
PWN

r
Drs. A. Bruinekool
Bedrijfsbureau/Juridische Zaken

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland - Velserbroek - KvK 34072007 - BTW NL009424945B01
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Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
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Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
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BRANDWEER

Veiligheidsregio
Noord-Hol land Noord

Gemeente Bergen
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Gemeente Bergen
L. Kok - Brink
Postbus 175
1860 AD BERGEN NH

22/09/2017

Postbus:
ZAAKNUMMER:

Datum

21 september 2017

Telefoon

06 1942 9646

Onze referentie

UIT-2017-9104

E-mail

pmeijer@vrnhn.nl

14 september 2017

Onderwerp

Uw referentie
Uw bericht van

Bijlagen
Advies bestemmingsplan: verplaatsing
dierenverblijf Parnassiapark in Bergen
aan Zee.

Geachte mevrouw Kok - Brink,
Op 14 september 2017 heeft u de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid gesteld
te adviseren over het concept ontwerp bestemmingsplan "verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark"
in Bergen aan Zee.
Het plangebied is niet gelegen in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, hogedruk
aardgastransportleidingen en/of transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Derhalve is er voor de
besluitvorming, in het kader van externe veiligheid, geen advies van de veiligheidsregio nodig om
inzicht te geven in het gevaar en de mogelijkheden voor de hulpverlening.
Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of
een afschrift van uw besluit. Voor vragen of een andere toelichting kunt u contact opnemen met mij
opnemen.

riençļeltjke groet,

Peter Meijer
expert risico's en veiligheid

S a m e n hulpvaardig
Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus 416,1800 AK Alkmaar, (072) 567 5010, infoi9vrnhn.nl, www.vrnhn.nl,
Twitter: Svrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

pagina 1 van 1

