
 

bezoek: Jan Ligthartstraat 4   Alkmaar   correspondentie: Postbus 175, 1860 AD   Bergen     Tel. (072) 888 00 00 

               www.bergen-nh.nl                          info@bergen-nh.nl    

 
 
 
Kies Lokaal 
t.a.v. de heer Stam 
   
 

ALG 51 
 

Beantwooording vragen KIESLokaal over vergunningen omtrent wijziging 
woonbestemming in recreatieve bestemming 

 
 
 
uitgaand 

Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling Ons kenmerk : 21uit01405 
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid Zaaknummer : BB21.00226 
Contactpersoon : Simone Stam Uw brief van : 15 april 2021 
Telefoonnummer : 072 888 0000 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : 1 Verzenddatum : 18 mei 2021 
      
   

Onderwerp : 
Beantwoording vragen vergunningen wijziging woonbestemming in recreatieve 
bestemming 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 15 april 2021 heeft u artikel 40 vragen gesteld met als onderwerp “Vergunningen 
wijziging omtrent woonbestemming in recreatieve bestemming”. Hieronder vindt u de 
antwoorden. 
 
Beantwoording vragen 

1. Hoeveel vergunningen zijn er sinds 2019, uitgesplitst per dorp, aangevraagd 

voor het wijzigen van de woonbestemming in een recreatiebestemming? 

Antwoord:  
Vanaf 2019 zijn er acht formele aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend voor het 
in strijd met het bestemmingsplan mogen gebruiken van een bouwwerk met een 
woonbestemming voor recreatieve doeleinden. Deze acht aanvragen hadden betrekking op 
de kern Egmond aan Zee. 
 

2. Hoeveel zijn er gehonoreerd, ook gesplitst per dorp, waardoor deze woningen 

aan de woningvoorraad worden onttrokken? 

Antwoord: 
Van deze acht aanvragen zijn twee vergunningen verleend. Twee aanvragen zijn 
kortgeleden ingediend en nog niet afgehandeld. 
 

3.  Wat is de beleidsmatige en juridische grondslag waarop dit wordt 

gehonoreerd? 

Antwoord: 
Op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, 2⁰  van de Wabo in samenhang met artikel 4, 
onderdeel 9, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college van 
burgemeester en wethouders bevoegd om af te wijken van de regels uit een 
bestemmingsplan in gevallen waar het betreft het gebruiken van bouwwerken, eventueel in 
samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet 
vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de 
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bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van 
asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen. 
 
Onderbouwing om in de verleende gevallen mee te werken, is gevonden in het feit dat bij de 
laatste herziening van het bestemmingsplan het de bedoeling was om alle bij de gemeente 
bekende bestaande niet-woonfuncties op de bovenverdiepingen met een aanduiding op de 
plankaart specifiek te bestemmen. Hoewel het gebruik van de bovenverdieping bij de 
gemeente bekend was, is dit voor betreffende locaties niet gebeurd. Met de twee verleende 
vergunningen is deze omissie, mede gelet op de ligging aan het drukke horecaplein, 
rechtgezet.“ 
 
  
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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