
Overleg T&O Bestemmingsplan 
Aanwezig
Marco Vinke (BUCH gemeenten)
Mario Jupijn (Kennemer Wonen)
Jan de Graaf (Achterweg 11)
Fred Roosloot (Achterweg 13)
Hans Willem Steensma (Achterweg 7)

Datum
4 november 2020

Toegestuurde stukken
1. PLK_BP TenO terrein Bergen_coOW_v4_sep 2020
2. 160603-N Bergen VO-01 2019-05-21
3. REG_BP TenO terrein Bergen_coOW_sept2020
4. Afpraken eigenaren Achterweg I

Vragen en antwoorden

Vragen van bewoners van de Achterweg
Ten aanzien van 1:PLK_BP TenO terrein Bergen_coOW_v4_sep 2020:

1. Intekening van erfgrenslijnen en kadasterlijnen tussen 1:PLK_BP TenO terrein 
Bergen_coOW_v4_sep 2020 en 2: 160603-N Bergen VO-01 2019-05-21 komen niet 
overeen

2. graag extra uitleg van deze tekening
3. bestemming GD
4. bepaalde ingevoerde getallen ed.

Antwoorden gemeente
1. De plankaart (PLK) geeft de bestemmingsplan grens weer. De grens lijkt overeen te 

komen met de kadastrale grenzen van de percelen van de Achterweg. De 
bestemmingsplangrens en de kadastrale grens van de percelen mogen niet 
overeenkomen. Actie: Dit wordt aangepast. 

2. De bestemmingen zijn weergegeven in de legenda. 
3. Het appartementengebouw met op de begane grond het T&O wijkgebouw wordt in 

het bestemmingsplan aangeduid als GD en staat voor Gemengd. Achter het gebouw 
is de bestemming ook GD. Actie: Dit moet gewijzigd worden in de bestemming G en 
staat voor Groen.

4. Het cijfer in de cirkel geeft de goot en de nokhoogte weer in meters. Het cijfer in het 
vierkant het aantal wooneenheden. Het plangebied is weergegeven door de lijn met 
de bollen.

Vragen van bewoners van de Achterweg
Ten aanzien van 2: 160603-N Bergen VO-01 2019-05-21



Plattegrond:
Tekening 1:

1. Geldt dit bestemmingsplan alleen voor de getekende oppervlakte, met als grenzen 
Kogendijk incl Kogeltjesplein (Noord), Jaap Weijandweg (Oost en Zuid) de tuinen van 
de Achterweg (West)? Of ook buiten deze grenzen? 

2. Zijn er passages/artikelen vergelijkbaar met het bestemmingsplan cq 
bestemmingsplannen van omringende delen van Tuin- en Oostdorp?

3. Parkeerplaatsen 1 en 19 in het nieuwe hofje storen de toegang en ontsluiting 
Achterpad/achteringangen

4. ‘GD’ bestemming achter T&O gebouw (zie bestemmingsplan): wat is de exacte 
bestemming en indeling? Wel of geen schuur. We hebben een toezegging dat er van 
een gedeelte gebruik gemaakt kan worden voor ontsluiting cq indraaien voor 
percelen 11 en 13.

5. Zonnepanelen Hessel en Kim (Achterweg 1) staan op Achterpad buiten de erfgrens?, 
erfgrenslijn èn kadasterlijn lopen er onderdoor, wat is de werkelijke situatie, kun je 
uitleg geven?

Antwoorden gemeente
1. Het plangebied is begrensd zoals weergegeven op de tekening. Buiten de grenzen 

geldt een ander bestemmingsplan.
2. Nee.
3. Parkeerplaatsen 1 en 19 worden gewijzigd. Parkeerplaats 1 vervalt en parkeerplaats 

2 en 3 worden samengevoegd. De parkeerplaatsen moeten van grastegels worden 
voorzien ivm de toegankelijkheid van het pad en de achtertuinen. Actie: 1 
parkeerplaats zal gecompenseerd moeten worden. 

4. GD staat voor Gemengd. Actie: Achter het gebouw houden alleen de bergingen de 
bestemming GD. De rest wordt gewijzigd van GD naar G (Groen).

5. De situatie wordt bekeken. Op het eerste gezicht lijkt het dat voor de nieuwbouw de 
zonnepanelen niet in de weg staan. 

Vragen van bewoners van de Achterweg
Ten aanzien van 3:REG_BP TenO terrein Bergen_coOW_sept2020
Bestemmingsplan:

Hoofdstuk 2
Artikel 3.1:

1. ‘GD’: verklaring in de tekst blz 9: wat precies?
2. Artikel 3.2.3

‘aan- en uitbouwen’ genoemd blz 10: zijn er nog aan- en uitbouwen gepland?, wat is 
de mogelijkheid dan bij genoemde oppervlakte %-age en hoogte?

3. Artikel 3.2.4
Hoogte erfafscheiding is 2 meter: is dat vergelijkbaar met de rest van de wijk, of 
alleen T&O terrein?

4. Artikel 3.3.1
Afwijking hoogte kap: betekent dat er afwijkend aan de afspraken met de bewoners 
Achterweg toch een kap op het T&O gebouw geplaatst mag worden?

5. Artikel 7.3.1



Idem als bij 3.3.1
6. Artikel 10.3 en ook 11.3

Wat verwacht men aan laden en lossen bij het T&O gebouw, in welke mate stoort dat 
de toegang en ontsluiting van het hofje? Hoe gaat men handhaven, of liever: 
voorkomen dat er gehandhaafd moet worden

7. Artikel 12.1
Afwijking van 10% tov 2,5 meter breedte van het Achterpad is teveel, hoe kunnen we 
2,5 meter garanderen?
En hoe is dat afwijkingspercentage tov de bouwhoogte?

Antwoorden gemeente
1. GD staat voor Gemengd. In ons overleg is geconstateerd dat het groen achter het 

appartementenblok de aanduiding G behoort te hebben ipv GD. Afgesproken is dat 
dit wordt aangepast.

2. De woningen grenzend aan het achterpad van de koopwoningen zijn bestemd voor 
ouderen. De achtergevel heeft een blinden muur en het dak krijgt geen op- en/of 
aanbouwen vanuit de Kennemer Wonen. 
De 10% regeling is bedoeld om af te kunnen wijken van nok- en goothoogte. Het 
biedt ontwikkelaars de nodige ruimte om af te wijken. Echter heeft Kennemer 
Wonen de plannen al in een verder stadium uitgewerkt en de nok- en goothoogte in 
detail zijn uitgewerkt. De nok- en goothoogte genoemd in het bestemmingsplan zijn 
nu maatgevend en van de 10% regeling wordt geen gebruik gemaakt. 

3.  De hoogte van 2 meter is vergelijkbaar met de hoogte elders in de wijk.
4. Er zit al een kap op. De 10% afwijkingsbevoegdheid is in elk bestemmingsplan 

aanwezig voor het geval er een minimale verhoging nodig is en het plan daardoor 
niet onhaalbaar wordt. Het mogen toepassen van deze afwijkingsbevoegdheid ligt bij 
het college van B&W. 

5.  De inkijk vanuit de dakkapellen richting tuinen is door de schuine ligging van het nw. 
Buurtsteunpunt minimaal. Bij de nultrede woningen is inkijk onmogelijk gezien de 
open woonkamer naar de kap (geen plafond)

6. Het T&O gebouw krijgt een buurtfunctie met bijbehorende activiteiten. De 
bevoorrading is hierop afgestemd en zal niet noemenswaardig wijzigen tov het 
huidige T&O gebouw.

7. Zie antwoord vraag 2, tweede deel m.b.t. de 10% regeling. 

Opmerking bewoners Achterweg
*Ten aanzien van 4: Afpraken eigenaren Achterweg I
-duidelijk genoemd 2,5 meter breedte van toegangsweg naar Achterpad/achteringangen

*Extra concrete vragen voor overleg, een gedeelte hiervan gaat over punten in het 
bestemmingsplan, een gedeelte over het gebruik:

Vragen van bewoners van de Achterweg
1.Kunnen jullie helderheid geven over het gebruik van de erfgrens als uitgangspunt ipv de 
kadasterlijn? Let daarbij ook op de situatie bij Achterweg 3 (zonnepanelen)
2.Idem over breedte van het Achterpad: toegezegd 2,5 meter
3.Bestrating van het Achterpad met graskeien, graag zonder verhoogde sluitbanden



4.Parkeerplaatsen 1 en 19 belemmeren ontsluiting Achterpad, hoe wordt vrije toegang en 
ontsluiting gegarandeerd
5.Hoe wordt vrij gebruik van het Achterpad zelf gegarandeerd
6.Ruimte ‘GD’ achter het T&O gebouw bruikbaar voor indraaien/manouvreren toegang 
Achterweg 11 en 13 (niet in afspraken opgenomen, wel een toezegging van Mario Jupijn).

Antwoorden gemeente
1. De erfgrens van de woningen aan de Achterweg maakt geen onderdeel uit van de 2,5 

meter achterpad. De zonnepanelen en de locatie ervan wordt onderzocht.
2. De breedte is 2,5 mtr. Ook op het smalste stuk.
3. Wordt op die wijze uitgevoerd.
4. Onderzocht. Mogelijk met een klem en een sleutel die in het bezit is van de bewoners 

van het Achterpad. (is terrein van de gemeente en zal dit moeten aangeven zodat dit 
verwerkt kan worden op de inrichtingstekening.)

5. Indien er spullen blijven staan, moeten de mensen zelf hierop worden aangesproken. 
Blijven de spullen staan, dan moet handhaving worden ingeschakeld.

6. De ruimte achter het appartementengebouw wordt ingericht met graskeien om 
draaien van aanhangers mogelijk te maken. De benodigde bergingen staan nog niet 
op tekening. Dit zal worden verwerkt/nagevraagd.

Vragen van bewoners van de Achterweg
T&O gebouw:
1:Is er een tekening beschikbaar van de achterzijden van de panden (T&O gebouw en het 
pand grenzend aan het Achterpad
2:Hoe hoog komen de ramen in de daken precies, om te checken of er inkijk is, in onze 
afspraken wordt gesproken over ‘binnen wettelijke kaders’, welke zijn dat?
3:Is er al bekend hoe groot het T&O gebouw precies wordt, 2 of 3 eenheden, of……?
4:Is er al een lijst bekend van gebruikers van het T&O gebouw, nu de bouw van de Beeck 
begonnen is

Antwoorden gemeente
1. De tekeningen zijn tijdens het overleg getoond.
2. De hoogte is kijkhoogte, zie eerdere opmerking dat dit geen problemen geeft door 

schuine ligging appartementen blok. Wettelijke kaders houdt in dit geval in dat tegen 
de dakramen geen bezwaar gemaakt kunnen worden. Afstand tot erfgrenzen 
bijzonder groot.

3. Dit hangt af van Stichting Welzijn Bergen. Er wordt nu van uit gegaan dat de begane 
grond geheel wordt gehuurd door SWB en op de 1e verdieping 4 appartementen 
komen zoals al was gepland. 

4. De lijst is nog niet bekend. Han navragen.

Algemeen:
Er staan veel zaken in het BP die wijzigingen in de toekomst mogelijk maken of afwijkingen 
toestaan. Hiermee zouden met ons gemaakte afspraken te niet kunnen worden gedaan. 
Graag uitleg.



Vergunningsvrij kunnen altijd zaken worden aangepast. Op welke voorwaarden kunnen we 
dit voorkomen?

Extra toegevoegd naar aanleiding van de mail van 3 december 2020. De punten zijn intern 
besproken en om die reden toegevoegd aan het verslag. 

1. Aandacht voor de precieze plek te bepalen voor de afsluiting van het Achterpad, er 
staat wel dat de parkeerplaatsen 1 en 19 verplaatst zullen worden, zodat er een 
doorgang vrij komt en wat ideeën over hoe het paaltje dat het Achterpad zal 
afsluiten gebruikt zal kunnen worden. Maar niet waar het precies geplaatst gaat 
worden, mn om parkeerders geen gelegenheid te geven de toegang te blokkeren.

2. De regenpijpen van de gebouwen aan het Achterpad worden inwendig verwerkt
3. Het is een wens van de gemeente dat het T&O gebouw niet gebruikt zal worden voor 

feesten en partijen
4. De kadastrale grens van de achtertuinen van de bewoners van de Achterweg wordt 

aangepast overeenkomstig het huidige hekwerk. 

Op 11 maart 2021 is opnieuw een overleg ingepland.
Aanwezig
Marco Vinke (BUCH gemeenten)
Jan de Graaf (Achterweg 11)
Fred Roosloot (Achterweg 13)
Hans Willem Steensma (Achterweg 7)

De aanleiding:
Het college is voornemens om op 16 maart 2021  het besluit te nemen om het ontwerp BP 
vanaf 22 maart 2021 voor een periode van 6 weken ter visie te gaan. In deze 6 weken kan 
een ieder zienswijze indienen die worden beantwoord in de Nota van Zienswijzen. 
Vervolgens gaat het deze Nota en het eventueel aangepaste ontwerp BP weer naar het 
college die het voorlegt aan de gemeenteraad voor besluitvorming. 

Drie bijlagen zijn meegestuurd:
1. De plankaart;
2. De technische uitwerking;
3. Brief van SWB aan de verhuurders.

De plankaart en de technische uitwerking worden besproken. Dit is nodig omdat in de 
uitwerking verschillen zijn opgetreden met de plankaart. Deze aanpassingen worden op tijd 
verwerkt in de plankaart. 

1. De stippellijn in de technische tekening. Deze is nodig in het geval dat de functie van 
een buurthuis in het appartementencomplex in de toekomst vervalt en vier 
woningen hiervoor in de plaats komen. De stippellijn markeren een achteruitgang en 
een achter verblijf. 

2. Bij de entree van het plangebied is aan beide zijde een trottoir getekend. Er komt één 
trottoir aan de kant van het huis aan de Jaap Weijandweg 28. De reden hiervoor is 



dat aan die kant ook het buurthuis ligt. Het andere trottoir aan de andere kant 
vervalt. In de bijlage is het trottoir toegevoegd. Aan de kant van de Jaap Weijandweg 
26 is een looppad van 1.0 mtr gesitueerd om die bewoners de mogelijkheid te geven 
veilig langs hun achtertuin te lopen.

3. In de tekening is onduidelijkheid over de maatvoering van het Achterpad langs de 
tuinen. Het pad is 2,5 mtr, waarvan 2,4 mtr uit grastegels bestaat en 0,1 mtr uit een 
opsluitband die gelijk aan ligt aan de grastegels. Verder naar beneden geldt 2,6 mtr 
grastegels en 0,1 mtr aan weerzijde een opsluitband.   

4. De entree van het achterpad worden voorzien van een ronde afwerking zodat een 
draai makkelijk gemaakt kan worden. 

5. De positie van paal om de toegang tot het Achterpad vrij te houden van auto’s wordt 
in overleg met de gemeente en de bewoners van het Achterpad bepaald.  

6. Het toegangspad naar de achterkant van de tuinen van de bewoners van de Jaap 
Weijandweg lijkt op de tekening 3,8 mtr te zijn. Dit is 2,8 mtr. Exclusief een strook 
van 10 cm.  

7. SWB heeft de huurders van het gebouw een informatiebrief gestuurd. De eigenaren 
van de Achterweg hebben deze brief van de projectleider ontvangen. De eigenaren 
willen graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten die gehouden gaan 
worden in het nieuwe wijkgebouw. Aangegeven wordt dat de invulling van het 
gebouw wijkgericht en sociaal maatschappelijk moet zijn. Commerciële functies die 
nu in het oude buurtgebouw wordt door de eigenaren afgewezen. De reden hiervoor 
is geluidsoverlast. Het komt voor dat verjaardagsfeestjes worden gegeven met 
geluidsoverlast als gevolg.

8. Afgesproken wordt dat de aangepaste technische tekening en de plankaart wordt 
nagezonden in week 12. 

Op 22 april 2021 is opnieuw een overleg ingepland.
Aanwezig
Marco Vinke (BUCH gemeenten)
Mario Jupijn (Kennemer Wonen)
Jan de Graaf (Achterweg 11)
Hans Willem Steensma (Achterweg 7)

Op 22 april 2021 heeft Kennemer Wonen in een gesprek aangegeven dat de ruimte, die nu 
aangeduid is met een stippellijn, en bestemming GD heeft, nodig is om de units 
(warmtepomp) te kunnen plaatsen en te kunnen onderhouden.
Om het perceel van de Achterweg 11 toegankelijk te houden is het volgende voorgesteld. Bij 
de transformatie naar woningen worden alleen de achteringangen aangelegd van slechts 
drie woningen die aan het Achterpad zijn gesitueerd. Voor de vierde woning, direct gelegen 
achter het perceel van Achterweg 11, geldt dit niet. De achteringang hiervan komt aan de 
kop van het gebouw.
Van de derde woning wordt de ruimte achter de woning met bestemming GD afgeschuind, 
parallel aan het Achterpad. Zie tekening 1.  



Tekening 1. Bestemming GD afgeschuind 

Hiermee wordt voorkomen dat de nieuwe huurders een schutting kunnen plaatsen achter de 
derde en vierde woning, waardoor de entree van Achterweg 11 wordt geblokkeerd.

Deze aanpassing wordt ambtelijk in het bestemmingsplan aangepast.


