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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplanHeereweg198

Voorgesteld besluit

Het bestemmingsplan Heereweg 198 (NL.IMRO.0373.BPG04014Hweg198-C001) als volgt 
te wijzigen:
-Aan artikel 4 een lid 4.3 toe te voegen, luidende:
4.3 Omgevingsvergunning voor slopen
4.3.1 Sloopverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden om gebouwen met een aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zonder een 
omgevingsvergunning te slopen.
4.3.2 Voorwaarde voor omgevingsvergunning
De sloopwerkzaamheden als bedoeld in lid 4.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de 
cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden aangetast, hetgeen ter advisering wordt 
voorgelegd aan de cultuurhistorisch deskundige;
-Aan de begrippen het begrip cultuurhistorisch deskundige toe te voegen, luidende: een door 
het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen inzake 
cultuurhistorie.
-Op de verbeelding de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ op te nemen ter plaatse van 
het gebouw van de voormalige melkfabriek.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Eerder heeft de raad voor het perceel Heereweg 198 op 4 maart 2021 een bestemmingsplan 
vastgesteld (NL.IMRO.0373.BPG04014Hweg198-C001), waarin het realiseren van 
appartementen mogelijk wordt gemaakt. Er is hierbij nadrukkelijk overwogen dat het gaat om 
een cultuurhistorisch waardevol pand, dat behoud en herstel daarvan wenselijk is en dat het 
plan daarom mogelijk kon worden gemaakt. 

Het pand beschikt dus over cultuurhistorische waarden (zie ook verder dit voorstel). Het is 
van belang het pand te beschermen. In het voornoemde recent vastgestelde 
bestemmingsplan is hiervoor geen adequate regeling opgenomen. Uw raad wordt 
voorgesteld dit alsnog te doen door het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij een 
omgevingsvergunningplicht voor het slopen wordt toegevoegd, welke slechts kan worden 
verleend indien de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden aangetast.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
De raad kan ook besluiten het bestemmingsplan niet te wijzigen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Melkfabrieken zijn een karakteristieke uiting van ontwikkelingen/moderniseringen maar ook 
emancipatie in het boeren bedrijf vanaf het einde van de 19de eeuw. In het verleden had 
vrijwel elk agrarisch dorp een coöperatieve melkfabriek; de architectuur was functioneel en 
modern voor die tijd. Veel melkfabrieken zijn verdwenen en gesloopt als gevolg van fusies tot 
de huidige grote regionale melkfabrieken. De melkfabriek de Goede verwachting aan de 
Heereweg 198 is nog in tact en een goed voorbeeld van de omschreven uiting. 

De architectuurhistorische waarde is hoog. De specifieke typologie van de melkfabriek komt 
tot uiting in de functionele zakelijke architectuur; zeer specifiek voor het eerste kwart van de 
20ste eeuw. Een melkfabriek was een symbool van vooruitgang. 
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De situationele waarde is buitengewoon hoog. De melkfabriek staat herkenbaar langs een 
karakteristiek dorpslint, een nog tamelijk dun bebouwd gebied tussen Schoorl (Catrijp) en 
Groet, waar ook nog zichtrelaties bestaan naar het open buitengebied. De Heereweg is door 
de provincie benoemd als provinciale stolpenstructuur; de melkfabriek maakt historisch-
functioneel deel uit van deze stolpenstructuur. In diverse provinciale en gemeentelijke 
beleidsstukken worden de volgende cultuurhistorische structuren en kenmerken als 
waardevol benoemd: dorpslinten, stolpenstructuren, verbinding tussen duin-duinzoom en 
polder. Deze waarden komen op dit topografisch scharnierpunt tussen duin en polder (oost-
west) en Groet-Schoorl (noord-zuid) samen.

-Zeldzaamheid: in algemene zin kwamen melkfabrieken veel voor, maar is het een steeds 
zeldzamer wordend fenomeen geworden. 

Het is gelet hierop ongewenst dat de melkfabriek gesloopt wordt. Daarom wordt voorgesteld 
aan het bestemmingsplan alsnog een omgevingsvergunningstelsel voor het slopen toe te 
voegen en te regelen dat deze slechts wordt verleend indien de cultuurhistorische waarden 
niet onevenredig worden aangetast. Hiermee wordt een omissie hersteld. Gelet op 
jurisprudentie (ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1080) gaat het daarom niet om een 
wezenlijke verandering van het bestemmingsplan en behoeft het bestemmingsplan niet 
opnieuw als ontwerp ter inzage te worden gelegd. Hierbij wordt tevens in ogenschouwe 
genomen dat het slechts om een deel van het perceel gaat; het betreft alleen de historische 
melkfabriek (dit gebouw krijgt dus ook een aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ op de 
verbeelding.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat het college een onderzoek heeft gestart of het pand 
kan worden aangewezen als monument (= voornemen tot aanwijzing).

Artikel 4 van de Erfgoedverordening regelt dat met ingang van de datum waarop de eigenaar 
van een monument de kennisgeving van het voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk 
monument ontvangt tot het moment dat de aanwijzing en registratie als bedoeld in artikel 7 
plaatsvindt, dan wel vaststaat dat het monument niet wordt geregistreerd, zijn de artikelen 10 
tot en met 14 van de Erfgoedverordening van overeenkomstige toepassing. Dit houdt kort 
gezegd in dat het gebouw niet mag worden gesloopt zonder vergunning. Die vergunning kan 
worden geweigerd als de monumentale waarden worden aangetast. Deze overweging kan 
het college nu niet betrekken bij een eventuele sloopaanvraag. Oftewel: door het voornemen 
tot aanwijzing te sturen naar eigenaar, ontstaat bescherming van het pand.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
nvt

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
De gemeente Bergen streeft ernaar zorg te dragen voor haar cultureel erfgoed, als één van 
de belangrijkste dragers van haar identiteit. Erfgoed verbindt inwoners en ondernemers met 
elkaar en met hun omgeving. Het zorgen voor erfgoed draagt sterk bij aan de couleur locale 
van de omgeving.
RISICO’S 
Het besluit tot gewijzigde vaststelling kan worden aangevochten bij de Raad van State.
FINANCIËN 
nvt
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DUURZAAMHEID
nvt

PARTICIPATIE
nvt

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Zie onder risico’s

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
nvt

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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