
College van B&W Bergen 
T.a.v. de heer van de heer T. van der Zanden 
Postbus 175 
1860 AD Bergen 

Betreft: Verslag van de 2 buurtpresentaties. Hotel aan de Duinweg 133 Schoorl. 

Bergen NH, 8 november 2018 

Geachte heer van der Zanden, 

Naar aanleiding van het principe verzoek voor het hotel aan de Duinweg 133 Schoorl het 
navolgende. 

Wij hebben alle eigenaren rond het perceel uitgenodigd voor een presentatie van de plannen van 
initiatiefneemster F.L. van Hoëvell. (zie bijlage 21 uitnodigingen met datum 7 september 2018). 
De presentatie vond plaats op 2 oktober 2018 in de woning van mevrouw van Hoëvell op 
Duinweg 133 Schoorl. 

Op 24 september 2018 heb ik een email ontvangen namens een aantal bewoners, met het 
verzoek de geplande presentatie te verplaatsen naar de eerste of tweede week van november 
2018. In de email (zie bijlage] staat vermeld dat tijdens de buurtborrel (van Wijkvereniging 
Aagtdorp) van zaterdag 22 september 2018 duidelijk werd dat een aantal omwonenden op de 
geplande datum van 2 oktober 2018 niet aanwezig konden zijn. 

Aangezien er al een aantal omwonenden hadden bevestigd om naar de presentatie van 2 
oktober 2018 te zullen komen, konden wij de geplande datum van de presentatie niet meer 
wijzigen, Initiatiefneemster wilde het wel graag mogelijk maken om zoveel mogelijk 
omwonenden de gelegenheid te geven de presentatie te kunnen bijwonen. Vandaar dat wij op 
verzoek van initiatiefneemster een extra datum hebben gepland voor een 2de presentatie, die 
afgelopen 6 november 2018 heeft plaatsgevonden. 

Beide presentaties hebben plaatsgevonden onder leiding van Cor van Vliet geregistreerd MfN 
Mediator te Alkmaar. Ondergetekende heeft het plan gepresenteerd. 

Aanwezig presentatie van 2 oktober 2018 om 19.00 uur. Locatie Duinweg 133: 

1. Wijkvereniging Aagtdorp (vertegenwoordigt door: Mevrouw A. Turfboer en 
de heer D.S. de Lange). 

2. Poelenburgerlaan 1 Schoorl (vertegenwoordigt door levenspartner 
mevrouw Liesbeth Klaver) 

3. Duinweg 62 ZA Schoorl (Mevrouw A. Bakkum) 
4. Postweg 4 Schoor (De heer F. van der Schot 
5. (Initiatiefneemster) F.L. van Hoëvell. (Adviseur) A.G.N. van Wonderen. 

(Architectonisch -Bouwkundig ontwerper) Daniël Leijen. (Mediator) Cor 
van Vliet. 

Bouwkundig ontwerp 



Aanwezig presentatie van 6 november 2018 om 19.00 uur. Locatie Duinweg 133: 

L Postweg 7 Schoorl (Joost en Karen Vink) 
2. Duinweg 66 Schoorl (De heer en mevrouw Wiersma- van Koningsbrugge) 
3. Postweg 2 Schoorl (Jacco van den Hoven) 
4. Duinweg 56 Schoorl (Beate van Balluseck) 
5. (Initiatiefneemster) F.L. van Hoëvell. (Adviseur) A.G.N. van Wonderen. 

(Architectonisch -Bouwkundig ontwerper) Daniël Leijen. (Mediator) Cor 
van Vliet. 

Samenvatting van hetgeen naar voren kwam op de presentaties van 2 oktober en 6 
november 2018: 

* Blijven bomen behouden? Er is aangegeven dat de huidige bomen blijven en er 
worden juist extra bomen toegevoegd. 

* Wordt de tuin uitgevoerd in Bio-diversīteit? Er is aangegeven deze 
mogelijkheden te onderzoeken, ook ter versterking van het hotel concept Er wordt 
in het verdere plan gewerkt aan een gedeeltelijke Bio-diversiteit tuin. 

» Hoe gaat het met parkeren? Er is uitgelegd dat parkeren op de huidige 
tennisbaan is gepland, en de vergunde parkeerplaatsen langs de Duinweg zullen 
worden verplaatst op een klein stukje gemeente grond, middels grondruil. Het 
parkeren is alsdan veel verder gelegen van de woningen vandaan, waardoor de 
overlast zal afnemen, Ook is toegelicht dat het huidige gebruik al grotendeels 
parkeerterrein is en dat de functie tennisbaan komt te vervallen, een tennisbaan 
veroorzaakt immers ook overlast Ook is toegelicht dat er een nieuwe indeling en 
uitstraling voor het parkeerterrein zal komen. 

' Wat gebeurt er met het voormalige voetpad, die nu omheind ís met 
bouwhekken? Er is toegelicht dat zoals op de presentatie ook staat weergegeven 
het voetpad weer terugkomt en dat de boerderij wordt ingekort om voetgangers en 
fietsers gelegenheid te bieden om veilig te komen en te gaan naar het bos. 

* Er ís door meerdere bewoners aangegeven dat een voetpad zeer welkom is 
en een grote toegevoegde waarde aan het plan is! Er is aangegeven dat 
initiatiefneemster ook graag de plannen zo snel mogelijk wilt uitvoeren, en te 
komen tot een grondruil met de gemeente. 

» Hoeveel sauna's komen er en voor hoeveel personen kunnen ze worden 
gebruikt? Er is aangegeven dat er ca. 8 sauna's komen, die totaal ca. 50 personen 
kunnen herbergen. Tevens is er aangegeven dat er een omkleed/rustruimte komt 

* Hoe hoog worden de aarde wallen in de tuin? Eŗ is aangegeven dat de 
aardewallen ca. 3 meter hoog worden en dat de sauna's deels half verdiept worden. 
Met daarop veel groen. 

' vera wljnt net zicnt op Het agrarische welland.' Er is aangegeven dat er op att 
moment ook geen zicht is op het weiland, omdat er een muur en groen om het 
perceel Duinweg 133 staat. Maar dat er wel zicht komt op mooie groen aarde 
wallen. Overigens veroorzaakt een agrarische bestemming, ook de nodige overlast 
Denk aan tractoren, machines en luidruchtige dieren en stank overlast, 

« Er is vrees dat het karakter van dit deel van het dorp, door de ontwikkeling 
ten negatieve veranderd. Er is aangegeven dat het karakter juist ten positieve 



zal veranderen, medegezien de huidige mogelijkheden van het vigerende 
bestemmingsplan, zowel qua ruimtelijke ordening, als uitstraling, als overige 
overlast vele male negatiever is dan de voorgenomen ontwikkeling. Te meer nu er 
reeds een onherroepelijke vergunning is om de stolp te veranderen in een groot 
toogkap gebouw, die gespitst wordt in 10 appartementen. En ervergunning isvoor 
parkeerplaatsen op het voormalig voetpad. Verder laat bestemmingsplan veel toe 
qua lantaarnpalen en reclamezuilen en overkappingen en hoge muren. 
Is er onderzocht hoeveel geluidsoverlast er komt ten aanzien van het 
zwemmen in de zwemvijver? Er is aangegeven dat er juist vanwege de 
aardewallen en het toe te voegen groen veel geluid zal worden gedempt, en dat de 
verwachting op overlast daardoor minimaal is en aanvaardbaar zal zijn. 
Hoeveel hotel-kamers komen er? Er is aangegeven dat er minimaal 30 kamers 
komen. Deze minimum hoeveelheid is ook tenminste nodig vooreen goede 
exploitatie. 
Hoe hoog worden de gebouwen? Er ís aangegeven, dat de huidige boerderij 11 
meter hoog blijft. Het hotel/schuur gebouw nok ca. 8 meter hoog wordt En het 
opslag/kiosk/sanitair gebouw nok ca. 6,5 meter hoog. 
Er is door meerdere bewoners aangegeven dat de huidige overlast van wild 
plassers en (ook het doen van de grote behoefte) in de bosjes op het 
parkeerterrein als zeer vervelend wordt ervaren! Er is aangegeven dat 
initiatiefneemster dit grote probleem en hinderlijke overlast zelf ook dagelijks 
ervaart, en juist daarom ook een sanitair gebouw en horeca te willen realiseren. 
Hoe zit het met sluitingstijden van de Horeca? Er is aangegeven dat hiervoor 
normen gelden en een horeca beleid geldt in de gemeente Bergen. 
Worden de gebouwen duurzaam uitgevoerd? Er is aangegeven dat met name 
de nieuwbouw wel gekeken wordt om deze enigszins duurzaam uit te voeren, 
Hoe gaat het met de bevoorrading van het hotel en de vuilnis etc? Er is 
aangegeven dat er op eigenterrein nabij de opslag/kiosk/sanitair gebouw het 
laden en lossen zal plaatsvinden. 
Er wordt gevreesd voor overlast door de toename van het aantal 
bezoekers. Er is aangegeven dat gezien de drukke doorgaande weg, met lawaai en 
koplampen van dien, dat het verschil nauwelijks merkbaar zal zijn voor de 
omgeving. Ook is het terrein omheind meigroen en muren, en aardewallen 
waardoor het effect nauwelijks merkbaar zal zijn. Er wordt gemikt op het luxere 
segment, wat juist rust en orde zal uitstralen. 
Wat gebeurd er met alle aangevraagde vergunningen, zoals toogkappen, 
parkeerplaatsen, muren en overkappingen? Er is aangegeven dat 
initiatiefneemster deze na een onherroepelijk bestemmingsplan zal intrekken. 
Hoe serieus moeten we de aanvraag nemen, om het toogkappen gebouw te 
splitsen in 10 appartementen? Er is aangegeven dat initiatiefneemster reeds een 
andere woning heeft gekocht in het centrum van Bergen. De voorkeur van 
initiatiefneemster gaat heel sterk uit naar het hotelplan. Echter indien ditlang 
gaat duren of het blijkt niet mogelijk te zíjn, dan zal de mogelijkheid totsloop 
stolpboerderijen nieuwbouw toogkappen en het splitsen in appartementen het 
alternatief worden. 
Heeft de gemeente Bergen zich reeds uitgelaten over de plannen? Er is 
aangegeven dat er op ambtelijk niveau is gesproken, en dat er door 



initiatiefneemster een príncipe verzoek is gedaan. De gemeente heeft nog geen 
oordeel geveld over de plannen, ambtelijk (afdeling toerisme) is aangegeven dat 
een hotel op deze plek minmaal 30 kamers nodig heeft voor een goede kans van 
slagen. Initiatiefneemster heeft alle omwonenden willen informeren en willen 
meenemen in het voortraject, dit is ook hoe de gemeente Bergen dat graag ziet 

Bovenstaande punten die naar voren zijn gebracht, worden eveneens aan de bewoners 
toegezonden. 

Email wisseling met bewoners omtrent extra presentatie op 6 november 2018 
Presentatiebord als getoond tijdens de 2 presentatie-avonden 

Van Blaaderenweg 10a 
1862 JP Bergen N.-H 
M: 06-46243121 
E: daniel@creatioleijen.nl 
W: www.creatioleijen.nl 

Bijlage: 21 uitnodigingen aan de buurt 

Met vriendelijke groet. 

\ 

isch-Bouwkundig Ontwerp archíte 


