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Overzicht technische vragen en antwoorden bij het raadsvoorstel voor de raad van 7 
november 2019 over de evaluatie recreatiewoningen 

Hieronder worden de vragen puntsgewijs beantwoord. In het vet wordt de vraag weergegeven 
met daaronder het antwoord.  

1. Hoe vaak is, het afgelopen 1,5 jaar,  gepubliceerd dat de mogelijkheid wordt 
geboden om in aanmerking te komen voor een omgevings-afwijkingsvergunning? 

Er is ongeveer eens per kwartaal gecommuniceerd over deze mogelijkheid. Direct na het besluit 
wat veelvuldiger. 

2. Hebben ‘alle’ mensen die eigenaar zijn van een recreatiewoning een brief 
ontvangen dat zij de mogelijkheid hebben om een OAV aan te vragen? 

Nee, niet alle eigenaren hebben een brief ontvangen. 

3. Hoeveel mensen hebben gebeld naar het gemeentehuis om informatie op te 
vragen over de mogelijkheden voor tijdelijke bewoning?  Wat is daar precies mee 
gedaan? 

Er is niet bijgehouden hoeveel mensen specifiek over dit onderwerp hebben gebeld. Als 
mensen informatievragen hebben over de procedure, dan worden zij zo goed mogelijk geholpen 
bij het opstellen van de aanvraag. Zoals in de evaluatie staat is dat lastig. Vooral het opstellen 
van de onderbouwing van de aanvraag via de hiervoor opgestelde standaard is  lastig. 

4. Bij het raadsbesluit (febr/mrt 2018) is afgesproken is dat er teruggekoppeld zou 
worden dat de Raad op de hoogte zou worden gebracht als er ‘voorwaarden’ 
opgenomen zouden zijn die in de praktijk niet zouden werken (parkeernorm…). 
Wat heeft het college ondernomen nadat al snel inzichtelijk is geworden dat ‘de 
parkeernorm’ tot problemen zou leiden? 

Dit probleem is neergelegd bij de afdeling parkeren om te worden verwerkt in het nieuwe 
ruimtelijk parkeerbeleid. Dat beleid komt er aan. Het was overigens niet zo dat direct inzichtelijk 
werd dat parkeren een probleem was. In het voortraject is hier voor gewaarschuwd maar pas bij 
het opstapelen van de aanvragen de afgelopen periode werd duidelijk hoe groot dit probleem is.  

5. U kiest voor een pilot………kunt u onderbouwen waarom.  Welke risico’s zijn er 
verbonden aan het vergunnen van tijdelijke bewoning van recreatiewoningen op 
grond van het bestemmingsplan. 

Het college kiest voor een pilot omdat we hopen op deze manier meer aanvragen te ontvangen. 
We proberen het proces eenvoudiger, goedkoper en sneller te maken om meer mensen te 
overtuigen een aanvraag te doen. Het risico van de pilot is dat door het opnemen van de 
mogelijkheid om een aanvraag in te kunnen dienen in het bestemmingsplan deze mogelijkheid 
wel meer wordt verankerd. Mocht u raad ooit besluiten dat mensen niet meer tijdelijk permanent 
in een recreatiewoning mogen wonen, moet u dus het bestemmingsplan weer wijzigen.  
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6. Voor welke ‘gebieden’ (dorpen/kernen/wijken) in de gemeente Bergen stelt u een 
pilot voor? 

We kiezen er voor om te starten in de planmatig opgezette wijken. (Zoals in Egmond aan Zee). 
Uw raad kan er voor kiezen om de pilot direct breder over de gemeente te laten plaatsvinden.  

7. Het is in het belang van onze inwoners dat álle eigenaren van recreatiewoningen 
hierover op de hoogte worden gesteld. Wanneer gaat u dit doen en op welke 
wijze? 

Het idee is nu om de inwoners van het pilot gebied persoonlijk aan te schrijven. Daarmee 
wachten we wel tot de raad het bestemmingsplan heeft gewijzigd.  

8. Hoe lang zou de pilot moeten duren? 

We evalueren een jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. 

9. Wanneer wenst u te starten? 

Als uw raad akkoord gaat met de pilot laten wij direct een paraplubestemmingsplan opstellen. 

10. Hoeveel recreatiewoningen wenst u te betrekken bij deze pilot? 

Een exact aantal kunnen we indien gewenst aanleveren. Daar is iets meer tijd voor nodig. Voor 
nu gaat het om de recreatiewoningen in de planmatig opgezette wijken in Egmond aan Zee. 

11. Wordt het buitengebied ook betrokken bij de pilot waarom wel/ waarom niet? 

Nee in principe niet. We beginnen met de planmatig opgezette wijken. 

12. Welke kosten gaan hiermee gemoeid (in raadsvoorstel staat n.v.t….) 

De kosten voor de pilot kunnen voor nu worden gedekt binnen de bestaande budgetten. (het 
omvat enkel het opstellen van een summier postzegelbestemmingsplan). 

13. Wat betekent dit precies voor de nieuwe/bestaande aanvragen voor een OAV  en 
hoe gaan wij daar dan verder mee……….? 

Voor zover mogelijk worden binnenkomende aanvragen die passen binnen het huidige beleid 
gewoon verleend. 

  

  


