Bergen, Najaar 2021

1.

Voorwoord

Voor u ligt het eerste Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG). In dit
MPG worden grondexploitatie projecten, Materiele Vaste Activa (MVA)
projecten met gemeentelijk grondeigendom en de faciliterende projecten
met grondeigendom van initiatiefnemers inzichtelijk gemaakt. Hierbij geldt
dat voor de grondexploitatie projecten ook de nieuwe prognoses voor dit
jaar en de komende jaren worden afgegeven indien dat nodig is.
Het MPG vormt samen met de Nota Actualisatie Grondexploitaties (NAG),
die in het voorjaar verschijnt, de belangrijkste sturingsdocumenten voor de
gemeenteraad op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen in onze
gemeente. De inhoudelijke invulling van de ruimtelijke plannen,
vertegenwoordigen de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke
doelstellingen, zoals woningbouw, maatschappelijke - en infrastructurele
doelstellingen.
Door te werken met een MPG zijn we als gemeente in staat om doelgericht
toe te werken aan het resultaat waar veel van onze inwoners al zo lang op
wachten, bijvoorbeeld die nieuwe woning of dat levendige centrum.
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PRIJSKLASSE

Plancapaciteit in een oogopslag
Vrije sector // 382 // 26%

WONINGTYPE
Sociaal // 735 // 50%

Midden // 359 // 24%

Appartement // 704
// 48%

Grondgebonden //
772 // 52%

WONINGEN IN PLANNING

2021 // 1476
Verschil // 933
2018 // 543

##

Groet
- SF Petrusschool
- BF Uitbreiding Groet

Bergen aan Zee
- Hotel Nassau
- Monsmarem
- Hotel Maurits
- Nieuw Eyssenstein

Schoorl
- Schoorl Centrum
- SF Oosterkimschool
- SF Rabobanklocatie

Bergen Oost
- BSV-velden
- De Beeck

Bergen Centrum
- Harmonielocatie
- Dorpsplein
- Aldi Scholten
- AH locatie
- SF Elkshove
- SF Tuin & Oostdorp
Egmond aan Zee en a/d Hoef
- Delversduin
- BF Oost en Noord
- Watertoren
- Voetbalfusie

Egmond-Binnen
- BF Zuid
- BF velden Sint Adelbert

2.

Inleiding

Dit MPG gaat in op de (woningbouw-) projecten van de gemeente Bergen.
Deze projecten zijn onder te verdelen in Bouwgrond in Exploitatie
projecten (grondexploitatie projecten), Materiele Vaste Activa en
Faciliterende projecten.
Bouwgrond in Exploitatie projecten, ook wel BIE-grex projecten, zijn
projecten waarbij de gemeente eigenaar is van gronden en waarbij de
gemeente zelf de gronden bouwrijp maakt.
De Materiele Vaste Activa’s zijn projecten waarbij de gemeente een
grondpositie heeft ingenomen maar nog niet in exploitatie zijn genomen.
Bij faciliterende projecten heeft de gemeente geen grondpositie (meer) en
werkt samen met de particuliere grondeigenaren die tot herontwikkeling
wil overgaan.
Projectenmatrix
Voor de selectie van de projecten die in het MPG worden behandeld, wordt
gebruik gemaakt van een projectenmatrix. De projecten worden aan de
hand van het bestuurlijk, maatschappelijk belang en gevoeligheid als ook
de hoogte van het geldelijk belang indicatief ingeschaald. De projecten die
het hoogst scoren op dit belang/gevoeligheid en de hoogte van het
geldelijk belang worden meegenomen in deze MPG. De mate van
maatschappelijke of bestuurlijke gevoeligheid wordt door de projectleider
samen met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever bepaald.

Matrix: Projectschaal
Geldelijk belang
(hoogte totaal,
M=miljoen, K=
duizend)

Groter dan 10M
1M tot 10M
500k tot 1M
100K tot 500K
Kleiner dan 100k

Bestuurlijk, maatschappelijk, juridisch
belang / gevoeligheid
Klein

Gemiddeld

3
8

Groot

8
5

1

Leeswijzer
Dit MPG bestaat uit 6 hoofdstukken. Na deze inleiding waarin de drie
verschillende projecttypen en de projectenmatrix zijn toegelicht, gaat
respectievelijk hoofdstuk 3 en 4 in op enerzijds de algemene en
rekenkundige uitgangspunten en anderzijds het woningbouwprogramma
dat met de projecten wordt gerealiseerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5
de bestemmingsreserves nader toegelicht. In het laatste hoofdstuk worden
tot slot de projecten behandeld. Hierbij worden de actuele ontwikkelingen
beschreven en wordt vooruitgekeken naar de toekomst. De projecten zijn
tevens te benaderen vanaf de kaart op de vorige bladzijde.

3.

Algemene uitgangspunten

3.1 Besluit Begroting en Verantwoording
Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
omvat bepalingen waaraan de begroting en jaarrekening van gemeenten
dient te voldoen. Er wordt aandacht besteed aan transparantie op het
gebied van grondbeleid, risico’s en weerstandsvermogen. Ze kunnen dan
ook als de spelregels voor de grondexploitaties worden beschouwd. De
grondexploitaties en het MPG dienen te voldoen aan de BBV-regelgeving.

Bij het bepalen van het financiële resultaat van de grondexploitaties zijn
de onderstaande parameters gehanteerd in de gemeentelijke
grondexploitaties:
1. Prijspeil 1 januari 2021
2. Omslagrente: 2,15%
3. Disconteringsvoet: 2,0%
4. Civiele Kostenstijging: 2,0%
5. Grondprijsstijging: 2,0%

3.2 Parameters
Een grondexploitatie is een meerjarige projectbegroting waarin de factor
tijd een belangrijke rol speelt. De factor tijd beïnvloedt de ontwikkeling
van geprognosticeerde kosten, opbrengsten en daarmee het financiële
resultaat van het project. In de grondexploitaties wordt daarom rekening
gehouden met indexering van zowel kosten als grondopbrengsten en
rekenrente over de boekwaarde.
Voor de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties worden
gehanteerde indexeringen opnieuw beschouwd en zo nodig aangepast
aan gewijzigde omstandigheden.
Om te komen tot een voorstel voor de te hanteren parameters in
gemeentelijke grondexploitaties, is gekeken naar een aantal externe
bronnen. Het adviesbureau Metafoor (in de jaarlijkse Outlook
Grondexploitaties en het Kwartaalbericht Grondexploitaties) brengt
jaarlijks diverse jaarcijfers en prognoses van toonaangevende instanties
samen tot een betrouwbare inschatting. Deze instanties die daarbij
worden geraadpleegd zijn o.a. het Bouwkostenkompas, de CBS cijfers en
de woningbouwprijzen van de NVM makelaars.

Omslagrente
De omslagrente over de grondexploitaties moet worden gebaseerd op de
daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet
toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen. Het over
het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet als volgt
worden bepaald:
 Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie
gerelateerde financiering in het geval van projectfinanciering.
 Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande
leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd
vermogen/totaal vermogen, indien geen sprake is van
projectfinanciering.
Bovenstaande methodiek is in het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) vastgelegd.
Discontovoet
De disconteringsvoet is gebaseerd op het maximale meerjarige
streefpercentage voor inflatie van de Europese Centrale Bank. Deze blijft
2%. De prognose van de omslagrente blijft in beginsel onveranderd, tenzij

de gemiddelde rente over de gemeentelijke leningen- gecorrigeerd …..
voor het eigen vermogen.
Kosten- en grondopbrengsten index
Bij de prognoses van kosten- en opbrengstenstijgingen in de
gemeentelijke grondexploitaties blijft het voorzichtigheidsbeginsel het
uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk dat er voor gewaakt wordt dat
er te optimistisch geraamd wordt. De opbrengstenstijgingen zijn daarom
niet te hoog en kostenstijgingen niet te laag geraamd. Daarnaast is het,
ten behoeve van een continue en consequent begrotingsbeleid, om de
gehanteerde parameters niet te veel en te vaak te wijzigen (zolang de
prognoses dat toelaten). Daarbij is voor zowel de grondopbrengsten als
de grondkosten een index van 2% toegepast. Hierbij is aansluiting
gezocht bij de middellange ontwikkeling zoals die door het adviesbureau
Metafoor zijn vastgelegd. Voor grondexploitaties waarbij de grondprijzen
al contractueel met de markpartijen zijn vastgelegd kunnen afwijkende
percentage worden gehanteerd. Verder zijn in de nota grondprijsbeleid
voor niet-commerciële maatschappelijke voorzieningen en de sociale
woningbouw in de huur sector, vaste prijzen afgesproken. Voor de sociale
woningbouw is daarbij afgesproken dat de vaste grondprijzen jaarlijks
met de consumentenindex zullen stijgen. Dit betekent dat voor deze
vaste grondprijzen een index van 1,5% is gehanteerd in afwijking van de
hierboven genoemde index van 2%.

3.3 Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ingevoerd voor
ondernemingen van overheden. Het achterliggende doel van het
wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, het
scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen
overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het is de bedoeling
dat overheden die winst of structureel overschotten realiseren met

activiteiten die concurreren met 'de markt’, Vpb-plichtig worden.
Activiteiten die structureel verliesgevend zijn leiden niet tot
belastingplicht. Er wordt daarbij een duidelijke link gelegd met de BBVkaders. Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke Vpb-plicht
betreffen de grondexploitaties. Daarvoor is met ondersteuning van het
adviesbureau Deloitte een separaat traject gestart.

3.4

Nota grondbeleid

De Nota uitgangspunten grondbeleid 2019-2022 is in november 2019
vastgesteld en gaat in op een aantal onderwerpen die samenhangen met
het grondbeleid. Zo wordt het doel en de organisatie van het grondbeleid
beschreven, is een overzicht van het toe te passen instrumentarium
opgenomen en wordt inzichtelijk gemaakt via welk afwegingskader wordt
overgegaan tot strategische verwerving.
Mede in het licht van de doelstelling die de gemeente heeft ten aanzien
van de woningbouwopgave om 900 nieuwe woningen te realiseren,
neemt de gemeente in de basis een facilitaire houding aan, tenzij het
verdedigbaar is actieve grondpolitiek te voeren. Dit betekent dat de
gemeente de ontwikkeling van onder andere woningbouw wil bevorderen
en zal hiervoor haar instrumentarium aanspreken. Denk hierbij aan
anterieure overeenkomsten, bestemmingsplannen en eventueel het
exploitatieplan.

3.5 Nota grondprijzenbeleid
De nota Grondprijsbeleid is een uitwerking van de nota Grondbeleid en
maakt transparant hoe de grondprijzen in Bergen worden vastgesteld. De
nota Grondprijsbeleid is eind 2020 vastgesteld. Het uitgangspunt is dat
de grondprijzen voor woningbouw, commerciële vastgoed en
commerciële maatschappelijke voorzieningen marktconform zijn. De
grondprijs wordt meestal residueel vastgesteld. Dit betekent dat de

grondprijs het verschil is tussen de verkoopopbrengst/commerciële
waarde en de investeringslasten (bouw- en bijkomende kosten).
Uitzonderingen zijn de grondprijzen onder sociaal maatschappelijke
voorzieningen en sociale woningbouw in de huur sector. Hier gaat het om
vaste grondprijzen. Overige uitzonderingen zijn maatwerkoplossingen bij
grondverkoop en erfpacht voor lokale initiatieven van sociale aard.

4. Woningbouwprogramma
4.1

Achtergrond en beleid

Het sturen op woningbouwprogramma in de projecten is een belangrijk
instrument om gemeentelijke beleidsdoelstellingen te halen en
afspraken, zowel landelijk als regionaal na te komen. Dit hoofdstuk gaat in
op de prognose van het aantal te realiseren woningen in de projecten en
de fasering van dit woningbouwprogramma.
Regionale Woonakkoord
Regio Alkmaar heeft samen met provincie Noord-Holland het
Woonakkoord 2021-2025 opgesteld. Hierin is aangegeven welke
woonopgaven er liggen, wat de gewenste richting is en welke afspraken
daarbij passen. Het Woonakkoord bevat een gezamenlijke visie van de
regiogemeenten, provincie en de Woningmakers (een
samenwerkingsverband van ontwikkelaars, woningcorporaties, bouwers
en makelaars) op brede woningbouwopgaven.
Het Woonakkoord is een nieuw beleidsinstrument van de provincie
Noord-Holland met als hoofddoel om voldoende woningen te realiseren.
De provincie Noord-Holland vraagt in haar Woonagenda 2020-2025 aan
regio’s om, samen met de provincie, Woonakkoorden op te stellen, met
daarin afspraken over woningbouw, nieuwbouw en een overzicht van
woningbouwplannen in het landelijk gebied. De provincie wil ook het
verduurzamen van de woningvoorraad stimuleren en inspelen op het
veranderde klimaat.

Samengevat is de inhoud van het akkoord als volgt:
•
Tot 2030 voegen we jaarlijks minimaal 2.000 woningen toe.
•
Tot 2040 voegen we ca. 25.000-33.000 woningen toe.
•
Aan alle segmenten is behoefte.
•
Versnelling van woningbouwrealisatie is essentieel.
•
We gaan op zoek naar nieuwe locaties om versneld tot
ontwikkeling te brengen.
•
We houden de vinger aan de pols om te zien of we voldoende
woningen van het juiste type bijbouwen om aan de (toekomstige)
vraag te voldoen.
•
De doorlooptijd van plan tot bouw is zeven tot vijftien jaar. In die
tijd kan er (economisch) veel veranderen. We volgen de
marktontwikkelingen, zodat we waar nodig kunnen bijsturen.
Regio Alkmaar ziet het Woonakkoord als een goede basis om de
woningbouw versneld te realiseren. Het Woonakkoord is de opvolger van
het instrument Regionale Actie Programma’s (RAP) en is tegelijkertijd in
veel opzichten een voortzetting van bestaand beleid of eerdere regionale
samenwerkingsafspraken.
Met de inzet op verhoging van de woningbouwproductie biedt het
Woonakkoord de gemeente Bergen de ruimte om woningbouwlocaties
toe te voegen aan de (regionale) woningprogrammering.
Regionale woningbouwafspraken en programmering
In maart 2019 hebben de colleges in de regio Alkmaar de notitie
Woningbouwafspraken en programmering vastgesteld. Deze notitie blijft
onverminderd van kracht met de vaststelling van het woonakkoord regio
Alkmaar. Met deze notitie Woningbouwafspraken en programmering zijn
de ambities en opgaven, programmering- en woningbouwafspraken uit
het woonakkoord nader uitgewerkt. Met deze woningbouwafspraken

gaat Regio Alkmaar zich meer richten op het opvoeren van het
bouwtempo en het creëren van flexibiliteit in planvoorraad, het
voorkomen van verdringing en het inspelen op de lange termijn behoefte.
Woondeal
Naast het Woonakkoord hebben de achttien gemeenten van NoordHolland Noord een Woondeal opgesteld. In deze bovenregionale deal
gaat het om de grotere opgaven op het niveau van geheel Noord-Holland
Noord. Deze deal vormt de basis en de context voor nadere afspraken
met Rijk en Provincie, zoals een samenwerkingsafspraak regionale
verstedelijkingsstrategie.
Samen met de provincie Noord-Holland en onze partners in de publiek –
private samenwerking biedt de Woondeal Noord-Holland Noord een
integrale visie op woningbouw en mobiliteit als onderdeel van het daily
urban system van de MRA. Noord-Holland Noord biedt bijzonder
potentieel om binnen het daily urban system van de MRA tot veilige,
gezonde, duurzame en klimaat adaptieve woningbouwversnelling te
komen.
Naast de Woondeal wordt door Regio Alkmaar en Hoorn met de Twopager ‘Samenwerkingsafspraak Regionale verstedelijkingsstrategie Regio
Alkmaar – Hoorn’ een samenwerkingsafspraak met de minister
voorgesteld.
Woonvisie
De Woonvisie van Bergen 'Wonen in de gemeente Bergen NH 2015-2020'
(8 december 2015) schetst de volgende visie:
De gemeente Bergen streeft naar een kwalitatief goed en gedifferentieerd
woningaanbod dat aansluit op de vraag van haar huidige en toekomstige

inwoners. Wij streven er naar dat verschillende doelgroepen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een wooncarrière kunnen maken
binnen de gemeente. Hierbij zijn de demografische ontwikkelingen een
gegeven.
De gemeente heeft voor de periode tot 2020 de onderstaande
beleidsdoelen geformuleerd:
 het zorgen voor een kwalitatief goed woningaanbod (geschiktheid,
kwaliteit en duurzaamheid);
 het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod;
 het vergroten van de betaalbaarheid;
 het huisvesten van de huidige en toekomstige inwoners
(doelgroepen);
 flexibiliteit en maatwerk.
De huidige woonvisie gaat uit van 40% sociale woningbouw bij
woningbouwprojecten van meer dan vijf woningen. Op dit moment wordt
er gewerkt aan een nieuwe woonvisie. De verwachting is dat deze eind
2021 aan de raad kan worden aangeboden.
Notitie Bergense Behoefte
De gemeente Bergen heeft ter staving van haar ruimtelijk
woningbouwbeleid onderzoek laten verrichten naar de lokale
woningmarkt. Uitgangspunt van deze onderzoeken was het inzichtelijk
maken welke woningbouwbehoefte er binnen de planperiode van in
beginsel de komende tien jaar bestaat. Door de STEC groep is een
Woningbehoefte-onderzoek en een Woningschaarste-onderzoek
opgeleverd. Het resultaat van deze onderzoeken en de door de gemeente
uitgevoerde analyse is de notitie Bergense Behoefte. Deze notitie is begin
2021 door het college vastgesteld. De notitie geeft een actuele, concrete

en cijfermatige beschrijving van de van de woningbouwbehoefte in de
gemeente Bergen. De gemeente hanteert deze beschrijving om bij
toekomstige ontwikkelingen te kunnen zekeren dat deze plannen niet tot
onnodig nieuw ruimtebeslag leiden en geen zodanige leegstand tot
gevolg zullen hebben dat dit vanuit het oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening tot een onaanvaardbare situatie voor het
verzorgingsgebied zal leiden.

4.2 Woningbouwprogramma in de projecten
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal te realiseren
woningen per jaar in de gemeente Bergen. De grafiek geeft een overzicht
van het moment van de verwachte oplevering van de woningen. Dit
moment van opleveren houdt verband met de planning van de aanvraag
omgevingsvergunningen.
Bron: www.plancapaciteit.nl

5.

Bestemmingsreserve

Ter start en realisatie van ruimtelijke projecten beschikt de gemeente
over de bestemmingsreserve RO projecten.
Bestemmingsreserve RO projecten
Betreft een reserve voor RO projecten van € 500.000,- per 1-1-2021 om
toekomstige plan-onderzoekskosten te dekken voor nietkostenverhaalprojecten Deze reserve is bedoeld voor die projecten
waarvan de kosten niet verhaalbaar zijn.
Het college is gemandateerd tot het doen van uitnamen uit deze reserve.
In het MPG en het NAG rapporteert het college over de stand van zaken
van de reserve.
Per 1-9-2021 zijn geen uitnamen gedaan.

P

5.

Projecten

rojecten

1.

Bergen aan Zee

Het betreft hier initiatieven van ondernemers in Bergen aan Zee. Het doel
van deze projecten is om door de realisatie van de voorgestelde
ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit van Bergen aan Zee te
optimaliseren. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van de kustplaats
voor inwoners en gasten verbeterd. Het resultaat is een kwalitatief
hoogstaande en toekomstbestendige familiebadplaats.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwe
bebouwing. Inmiddels is de omgevingsvergunning ingediend en ter inzage
gelegd. Hierop zijn een groot aantal zienswijze ontvangen. De Nota van
Zienswijzen zal in september/oktober worden vastgesteld en openbaar
worden gemaakt.

1.2 Hotel Maurits

1.1 Hotel Nassau

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 30 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
De herontwikkeling van hotel Nassau bestaat uit de realisatie van een
tweetal (hotel)gebouwen met 60 hotelkamers en 21
hotelappartementen, een restaurant, vergaderzaal en wellnessruimte
alsmede een parkeergarage met 80 parkeerplaatsen en een
fietsenstalling.

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 12 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Het is de bedoeling dat het bestaande hotel Maurits wordt gesloopt en 30
nieuwe recreatieappartementen worden gerealiseerd. In 2021 wordt een
ruimtelijke procedure opgestart, naar verwachting een uitgebreide
omgevingsvergunning.

1.3 Nieuw Eyssenstein

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 20 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Deze ontwikkeling bestaat uit een plan voor 50 recreatieappartementen,
kantoor ten behoeve van verhuur, commerciële ruimten almede een
parkeergarage. Naar verwachting zullen het uitgebreide
omgevingsvergunning in het vierde kwartaal van 2021 worden ingediend.
De besluitvorming zal dan ca een jaar later kunnen plaatsvinden. Het
parkeerterrein, met 54 parkeerplaatsen van de gemeente, zal op basis
van eerste recht van koop aan de initiatiefnemer worden verkocht

1.4 Monsmarem

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 5,5 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
In dit gebied is het de bedoeling te komen tot de ontwikkeling van een
nieuw appartementengebouw met 11 appartementen. Voor deze
ontwikkeling is inmiddels een bestemmingsplan en een
omgevingsvergunning vastgesteld. Op de publicatie hiervan zijn enkele
zienswijze ontvangen. De Nota van Zienswijzen zal in september worden
vastgesteld.

2.

Bergen Centrum

2.1 Harmonielocatie

Voor het plan is de nota algemene beginselen grondbeleid voor de
periode 2019 – 2022 vastgesteld, waarin is opgenomen dat de gemeente
voor een faciliterend grondbeleid opteert. De gemeente zal in deze
nieuwe situatie niet meer zelf de risico’s van een actieve grondexploitatie
voor haar rekening nemen.

2.2 Aldi Scholten

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 7,5 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Voor de Harmonielocatie wordt het plan aangepast aan het vervallen van
de geplande supermarkt en de vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden
vanuit de omwonenden / belanghebbenden. De geplande parkeergarage
blijft deel uitmaken van het plan.
Voor de herontwikkeling van de locatie is een MKBA opgesteld. Hiermee
wordt inzichtelijk gemaakt wat de voor- en nadelen van enkele
ontwerpuitgangspunten zullen zijn.

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 18 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
In dit project wordt een Aldi-supermarkt van 1495 m2 bvo (bruto
vloeroppervlakte) en 1.100 m2 wvo (winkelvloeroppervlakte) mogelijk
gemaakt. Daarnaast worden 14 appartementen en 24 grondgeboden
woningen in de vrije sector gerealiseerd. De appartementen worden
boven de supermarkt gerealiseerd. Tevens wordt voorzien in een

parkeerterrein. Een deel van het parkeerterrein is specifiek gereserveerd
voor bewoners parkeren.
De bestaande horecagroothandel ter plaatse wordt beëindigd. Het
ontwerpbestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de uitweg en
het besluit hogere waarden (geluid) hebben in augustus/september ter
inzage gelegen. Het bestemmingsplan is op 8 april van dit jaar vastgesteld
door de gemeenteraad. Het besluit over de omgevingsvergunning is
gecoördineerd met het bestemmingsplan en kent dus dezelfde planning.
Er is tweemaal beroep ingesteld tegen deze vaststelling. De zitting bij de
RvS zal naar verwachting in oktober 2021 plaatsvinden.

2.3 Dorpsplein

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 11 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee

Het Dorpsplein maakte de laatste jaren samen met de Harmonie Locatie
nog onderdeel uit van de grondexploitatie Mooi Bergen. Inmiddels is voor
het Dorpsplein een nieuw voorlopig ontwerp door Bot Bouw opgesteld.
Dit plan zal na verdere uitwerking dienen als onderlegger voor een
uitgebreide omgevingsvergunning. Daarnaast is inmiddels de nota
algemene beginselen grondbeleid voor de periode 2019 – 2022
vastgesteld, waarin is opgenomen dat de gemeente voor een faciliterend
grondbeleid opteert. De gemeente zal in deze nieuwe situatie niet meer
zelf de risico’s van een actieve grondexploitatie voor haar rekening
nemen. Door de grond in fiscale zin in de btw sfeer te leveren, beperkt de
rol van de gemeente zich slechts tot de sloop en sanering van de
bestaande bouw.

2.4 AH Locatie

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € n.t.b.
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee

Deze ontwikkeling bestaat uit een uitbreiding van de bestaande Albert
Heijn vestiging aan de Breelaan 14 aan de oostzijde. Albert Heijn zal
hiertoe grond kopen van de gemeente, huidige bestemming parkeren.
Tevens zal Albert Heijn een vergelijkbare oppervlakte grond aan de
gemeente verkopen, huidige bestemming wonen, wordt parkeren.
Er zullen enkele bomen moeten worden gekapt en gecompenseerd. Dit
kan samengaan met een herinrichting van parkeerterrein de Binnenhof
door de gemeente. In dit kader zal een trafo huisje moeten worden
verplaatst (Albert Heijn) en mogelijk het GGD gebouw worden gesloopt
(alternatieve locatie GGD door gemeente). De Intentieovereenkomst is in
september 2021 gereed, evenals de taxatie van de bovengenoemde
gronden. Gekoerst wordt op uitvoering in 2022.

2.5 Winkelhart
Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € n.t.b.
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Het project Mooi Bergen bestond uit Dorpsplein, Harmonielocatie,
Winkelhart Oost en West en de openbare inrichting. Voor het Winkelhart
kan worden gekozen voor een fikse opknapbeurt, of een meer
substantiële herontwikkeling inclusief woningen. De recente brand in het
Winkelhart geeft urgentie aan de vraag opknappen/herstellen of
herontwikkelen. De panden / gronden kennen verschillende eigenaren.
Het is aan de gemeente om te zorgen dat de integraliteit van de
verschillende ontwikkelingen wordt bewaakt. De gemeente speelt een
faciliterende rol.

In samenspraak met eigenaren, exploitanten, omwonenden en andere
belanghebbenden wordt gewerkt aan een integraal plan, waarbij eerst op
korte termijn een tijdelijke situatie na de brand wordt gecreëerd en
vervolgens een definitieve situatie, waarbij de ruimtelijke kwaliteit
aanzienlijk wordt verhoogd.
Het ambitieuze streven is naar een start bouw op een termijn van
anderhalf a twee jaar (2023).

3.

Bergen Oost

Op 3 juli 2020 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Oudburgerpolder
vastgesteld. Het doel van deze structuurvisie was een verkenning van de
ontwikkelingsmogelijkheden in dit plangebied. De exacte
ontwikkelrichting van veel van de potentiële ontwikkellocaties in dit
gebied is nog onbekend en kan in de loop der jaren veranderen. Een
aantal zijn inmiddels wel concreet.

3.1 De Beeck
Projectkaart
Grondbeleid Investering
Geldelijk belang € n.t.b.
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
De herbouw van de sportaccommodatie De Beeck vordert gestaag.
Verwacht wordt dat de oplevering in het tweede kwartaal 2022 kan
plaatsvinden.

3.2 Europese School
Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € n.t.b.
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee

3.4 Elzenhoeve
Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 11 M.
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee

De locatie van de Europese School komt naar verwachting in 2024 vrij.
Met Rijks Vastgoed zal dan overleg plaatsvinden over mogelijke
verwerving van het terrein.

De eigenaar van de Elzenhoeve is op zoek naar een partij die op het
terrein woningbouw kan ontwikkelen. De gemeente heeft ruimtelijke
voorwaarden gesteld waaronder dit zou kunnen plaatsvinden.

3.3 TC Bergen, BSV tennis en IJsbaanterrein

3.5 Afvalbrengdepot & gemeentewerf

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 18 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Dit project heeft betrekking op de verplaatsing van de tennisverenigingen
TC Bergen en BSV naar het IJsbaanterrein. De vrijkomende locaties
kunnen in dat geval worden ontwikkeld tot woningbouw. De gemeente is
eigenaar van het IJsbaanterrein en beide vrijkomende locaties. Er vinden
verkennende gesprekken plaats met de tennisverenigingen over de
uitgangspunten voor een eventuele verplaatsing. Naar verwachting is
uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 duidelijk of er sprake is van
haalbaar plan op hoofdlijnen. Bij een positieve uitkomst zou dan, na
besluitvorming binnen de gemeente, de planvorming kunnen starten.

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € n.t.b.
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Onderzocht wordt of verplaatsing van het afvalbrengdepot mogelijk is.
Het huidige station is verouderd en te klein. De resultaten van dit
onderzoek worden uiterlijk in het eerste kwartaal 2022 verwacht.
In navolging van dit onderzoek zal ook verplaatsing van de gemeentewerf
worden onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek wordt medio 2022
verwacht. Indien verplaatsing tot de mogelijkheden behoort, zal op deze
locatie woningbouw worden ontwikkeld.

4.

BSV-velden

4.1. Woningbouw BSV/Voetbal

uit sociale huurwoningen, 25% uit middeldure huurwoningen en 25%
goedkope koopwoningen. Het streven is erop gericht te starten met de
bouw voor het tweede kwartaal van 2022.

4.2. Verplaatsing telecommast
Op de BSV velden staat op dit moment nog een telecommast. De eigenaar
van de mast is ermee bekend dat deze mast ten behoeve van het plan BSV
dient te verdwijnen. In het najaar van 2021 zal de procedure voor plaatsing
op een andere locatie worden gestart. De voorziene locatie is het nabij
gelegen ijsbaan terrein in Bergen.

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 46 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
De gemeente ontwikkelt in samenwerking met Sweco een
woningbouwplan voor het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV
aan de Oudtburghweg en het perceel van het voormalig uitvaartcentrum
aan het Molenweidtje in Bergen. Sweco treedt daarbij op als
risicodragend gebiedsregisseur.
Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de
ontwikkeling vastgesteld. Het plan gaat nu uit van maximaal 152
woningen. Van het totaal aantal te realiseren woningen zal 50% bestaan

6.

Voetbalfusie

bestemmingsplan wederom beroep aangetekend bij de Raad van State.
Dit beroep zal naar verwachting in 2021 dienen.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw
sportcomplex op de fusielocatie bestaande uit vijf voetbalvelden, een
daarbij behorend clubhuis, tribune en parkeerterrein. Tevens worden
nieuwe functies toegekend aan de vrijkomende locaties, variërend van
natuur, bollengrond tot agrarisch gebruik.
Naar verwachting zal de omgevingsvergunning het tweede kwartaal 2022
kunnen worden aangevraagd. De voorbereiding en realisatie kunnen
daarna starten. De ingebruikname van het nieuwe sportcomplex is
voorzien medio 2023.

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 5 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee

7.

Watertorengebied

Tussen de besturen van de voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en
Sint Adelbert en de gemeente is een samenwerkingsovereenkomst
getekend. Er zijn afspraken gemaakt over de fusie van de drie
voetbalverenigingen en de realisatie van de nieuwe voetbalvereniging op
een onafhankelijk locatie.
Deze nieuwe locatie aan de Egmondsestraatweg is door de gemeente
verworven. Om de aanleg van het nieuwe sportcomplex mogelijk te
maken is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, welke plan is
vernietigd vanwege met name de toepassing van de PAS-systematiek.
Inmiddels is tegen het vaststellingsbesluit van het gerepareerde

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 16 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee

De sporthal aan de Watertorenweg in Egmond aan den Hoef is aan het
einde van zijn technische levensduur en moet worden vervangen. Het
planvoornemen bestaat uit de sloop en herbouw van de sporthal, de
realisatie van 12 verandawoningen en 22 eengezinswoningen, alsmede de
herinrichting van de openbare ruimte. Van dit programma zullen 15
eengezinswoningen door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap worden gerealiseerd.

8.

Delversduin

Om het plan mogelijk te maken is in maart 2018 het bestemmingsplan
vastgesteld. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep
ingesteld bij de Raad van State wat heeft geleid tot vernietiging van het
bestemmingsplan. Inmiddels is tegen de vaststelling van het
gerepareerde bestemmingplan beroep aangetekend bij de Raad van
State. Dit beroep zal naar verwachting in 2021 dienen. Dit zal leiden tot
vertraging van het project.
De overeenkomst met beoogd/ ontwikkelaar is in januari 2021
ontbonden. De gemeente heeft de rechten op het ontwerp van het
project overgenomen. De gemeente bereidt nu een nieuwe
aanbestedingsprocedure voor. Naar verwachting kan in tweede kwartaal
van 2022 de omgevingsvergunning worden aangevraagd en medio 2022
worden gestart met de sloop en realisatie van de sporthal.

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 53 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Het plan Delversduin bestaat uit maximaal 162 woningen.
Op 8 juli 2021 heeft de raad het bestemmingsplan dat de ontwikkeling
mogelijk maakt, vastgesteld. Vanaf 26 juli 2021 ligt het vastgestelde plan
voor een periode van 6 weken ter visie. In deze periode kan beroep tegen
het plan worde ingediend. De verwachting is dat dit zal gebeuren. Omdat
het plan onder de Chw valt, zal binnen 6 maanden, na beroep zitting bij
de Raad van State moeten plaatsvinden.

9.

Small Five

9.1. Elkshove

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 2,5 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Betreft de herontwikkeling van een deel van de portefeuille van
KennemerWonen in Bergen, waarbij een strookje gemeentegrond
noodzakelijk is voor de gewenste verdichting.
In samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden is een
bouwplan voor van 11 gestapelde huurwoningen ontwikkeld. Het
ruimtelijk kader hiertoe is dit voorjaar vastgesteld. In het derde kwartaal
worden – op basis van de T&O-locatie - gelijkwaardige
ontwikkelafspraken gemaakt met KennemerWonen. De verwachting is

ook deze locatie medio kan worden verkocht zodat de woningen begin
2024 kunnen worden opgeleverd.

9.2. Tuin en Oostdorp

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 5,4 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Het gaat om het gebied tussen de Kogendijk– Jaap Weijandweg –
Achterweg in Bergen. Dit is het eerste bouwplan dat is ontwikkeld door
partijen. Het bouwplan betreft 20 sociale huurwoningen en een nieuw
wijkgebouw ter vervanging van het huidige T&O-gebouw. Het
bestemmingsplan is in juni vastgesteld en de omgevingsvergunning wordt
in het najaar van 2021 ingediend. KennemerWonen doet nu extra
onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het bouwplan gelet op de
specifieke marktomstandigheden. De verwachting is dat zodra het

bestemmingsplan onherroepelijk is, de omgevingsvergunning kan worden
verleend en de uitvoeringswerkzaamheden kunnen aanvangen zodat de
woningen medio 2023 opgeleverd kunnen worden.

vervolgens kan worden verkocht, zodat de woningen begin 2024 kunnen
worden opgeleverd.

9.4. Petrusschool

9.3. Oosterkimschool

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 3,6 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Het betreft de herontwikkeling van de voormalige Oosterkimschool in
Schoorl. In samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden
is een bouwplan voor 16 sociale grondgebonden huurwoningen
ontwikkeld. Het ruimtelijk kader hiertoe is dit voorjaar vastgesteld.
In het derde kwartaal worden – op basis van de T&O-locatie gelijkwaardige ontwikkelafspraken gemaakt met KennemerWonen. De
verwachting is deze locatie medio 2022 bouwrijp kan worden gemaakt en

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 4,5 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Betreft de inmiddels gesloopte Petrusschool in Groet.
KennemerWonen doet nu in samenspraak met buurt en
belanghebbenden onderzoek naar het meest gewenste bouwplan op
deze locatie. Op dit moment wordt uitgegaan van 22 sociale
huurwoningen. Na afronding van de participatie zal het bouwplan begin
2022 als ruimtelijk kader ter vaststelling worden aangeboden ter start van
het bestemmings- of omgevingsplan. Gestreefd wordt naar een
vaststelling van het ruimtelijke plan en de verlening van de
omgevingsvergunning per medio 2023. Hiermee kan de locatie in de

tweede helft van 2023 worden verkocht aan KennemerWonen en kunnen
de woningen medio 2025 worden opgeleverd.

9.5. Rabobanklocatie

gezocht met het project Duinzoom. Gestreefd wordt naar een vaststelling
van het ruimtelijke plan en de verlening van de omgevingsvergunning per
medio 2023. Hiermee kan de locatie in de tweede helft van 2023 worden
verkocht aan KennemerWonen en kunnen de woningen medio 2025
worden opgeleverd.

Financiële voortgang 2021 Small Five
Het resultaat is ten opzicht van eind 2020 niet noemenswaardig
gewijzigd. Dit is de reden dat bij deze tussentijdse verantwoording bij
deze MPG een vertrouwelijke financiële bijlage achterwege is gebleven.
In onderstaande tabel is de financiële voortgang over 2020 van de “Small
Five” te zien. De realisatie ziet toe op de periode januari t/m december
van dit jaar. Hieruit blijkt dat de gemaakte plankosten binnen de
begroting van 2020 zijn gebleven.
Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 5 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Betreft het in 2009 verworven Rabobankgebouw. Naast het
Rabobankgebouw staat het voormalig politiebureau dat eigendom is van
de gemeente.
KennemerWonen doet nu in samenspraak met buurt en
belanghebbenden onderzoek naar het meest gewenste bouwplan op
deze locatie. Op dit moment wordt uitgegaan van 20 sociale
huurwoningen. Na afronding van de participatie zal het bouwplan begin
2022 als ruimtelijk kader ter vaststelling worden aangeboden ter start van
het bestemmings- of omgevingsplan. Hierbij wordt gelijktijdig aansluiting

Voortgang Small Five 2021
Kostensoort Begroot 2021
Plankosten

€ 75.794

Realisatie 2021
€

50.000

Verschil
€ 25.794

De realisatie 2021 betreft een inschatting omdat uren en kosten nog niet
naar het project zijn geboekt. Voor een onderbouwing van de
achterliggende grondexploitatie wordt verwezen naar de geheime bijlage
bij de NAG 2020.

•

11. The Big Five
Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € 250 M
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Het project The Big Five omvat vijf locaties in Egmond Binnen, Egmond
a/d Hoef en Groet. Vanwege de urgentie die voortkomt uit het
voorontwerp-bestemmingsplan “veegplan Bergen: Dorp & Duin” wordt
nu vooral inzet gepleegd op de drie locaties Egmond Binnen Zuid, Egmond
a/d Hoef Noord en Oost.

realiseren. Hiertoe zijn de gesprekken met o.a. de dorpsvereniging en de
provincie opgestart. Het gebiedsproces ter plaatse biedt hier ook
mogelijkheden voor.
Woningbouw op de voetbalvelden St. Adelbert in Egmond-Binnen hangt
samen met de verplaatsing van de daar nu gevestigde voetbalvereniging.
We zijn momenteel in afwachting van een uitspraak in de RvS-procedure.

12. Schoorl Centrum

Van 29 juni t/m 2 juli is de “Week van Egmond” georganiseerd. Tijdens
deze week hadden de Egmonders de mogelijkheid om zich uit te spreken
over de toekomstige woningbouwlocaties. In samenwerking met de
grondeigenaren is gewerkt aan een stedenbouwkundig concept,
aansluitend op de wensen zoals die door de inwoners zijn benoemd.
Verder is gewerkt aan de onderzoeken die benodigd zijn ter
onderbouwing van het bestemmingsplan. Dit zal eind dit jaar aan u ter
besluitvorming worden voorgelegd. Met de grondeigenaren zijn per
locatie in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over het
programma en het verhalen van kosten. In een vorig jaar gesloten
intentieovereenkomst is vastgelegd dat de kosten die door de gemeente
worden gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling kunnen worden
verhaald op de grondeigenaren.
Voor Groet is het van belang binnen de provinciale regelgeving een
modus te vinden om de wens van en voor het dorp om in kleine
hoeveelheden te bouwen in het BPL (beschermd provinciaal landschap) te

Projectkaart
Grondbeleid Faciliterend / MVA / GREX
Geldelijk belang € n.t.b.
Gemeentelijk initiatief Ja / Nee
Voor het centrum van Schoorl worden ter uitvoering van de Dorpsvisie
door een projectgroep de volgende acties voorbereid:







een visie voor het centrumgebied van Schoorl. Deze visie vormt
de leidraad voor het afwikkelen van principe-verzoeken binnen
het centrumgebied van Schoorl.
ontwikkeling van de locatie van het voormalige postkantoor aan
de Paardenmarkt naar het plein
er is duidelijkheid over de mogelijkheden van herontwikkeling
van de locatie Heereweg-Laanweg-Sportlaan.
de grondhouding en ontwikkelstrategie voor de locatie
parkeerterrein Sportlaan zijn bepaald.

Verwacht wordt dat er in het tweede kwartaal 2022 meer duidelijkheid is
over de ontwikkelingen in Schoorl.

Planlijst 2021
Naamplan
Duinkonijn
Landje van de molen
St. Adelbertuskerk
T&O locatie
Petrusschool
Bergerweg 125
Smeerlaan 1
Plevierenlaan 1
Zuidlaan 59-59s
Elzenhoeve
Project Delversduin
De zeven dorpelingen
Rabobanklocatie Schoorl
Watertoren
Dorpsplein
Bedrijfsverplaatsing Min
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Bedrijfsverplaatsing Tambach
BSV complex
Dorpshart Schoorl
Petrus en Pauluslocatie
Joost Ivanghlaan
Oosterkimschool
Elkshove fase 3
Ecodorp
Egmond-Binnen Zuid
Egmond a/d Hoef Oost
Egmond a/d Hoef Noord
Sint Adelbert
Groetincke fase 2
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Planlijst 2018
Naamplan
Voorweg/Idenslaan
T&O locatie
Project Delversduin
De zeven dorpelingen
Verspeijckweg
Rabobanklocatie Schoorl
Watertoren
Dorpsplein
Bedrijfsverplaatsing Min
molenweg 9
Bowlinglocatie
Bedrijfsverplaatsing Tambach
BSV complex
Dorpshart Schoorl
Petrus en Pauluslocatie
Joost Ivanghlaan
Oosterkimschool
Elkshove fase 3
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