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Inleiding 
In de raadscommissie van 2 december 2009 is de evaluatie van de woonbeleidsnota 
behandeld. In die raadscommissie is door de toenmalige wethouder volkshuisvesting 
toegezegd dat in de raad van juni 2010 een actualisatie van de woonbeleidsnota voorgelegd 
wordt.   
 
Momenteel is een provinciale woonvisie in ontwikkeling. In de provinciale woonvisie wordt 
het algemeen beleid vastgesteld. Vervolgens worden bindende afspraken met de regio’s 
gemaakt, die vastgelegd worden in Regionale Actieprogramma’s (RAP’s). In het eerste 
kwartaal van 2011 moeten we ook inzicht hebben in de realistische plancapaciteit tot en met 
2020 in verband met het opstellen van die Regionale Actieprogramma’s. Het is belangrijk om 
die realistische plancapaciteit helder te krijgen.  
Momenteel wordt in de regio Alkmaar het herijken/actualiseren van een regionale woonvisie 
opgestart. In de volkshuisvesting is het logisch om in de trits provinciale woonvisie – 
regionale woonvisie – lokale woonvisie te werken. Het is dan ook logischer om na de 
provinciale woonvisie en de regionale woonvisie een actualisatie van de lokale woonvisie 
(woonbeleidsnota) aan de raad voor te leggen.  
Bovendien wordt dit jaar een (start)notitie binnenstedelijk wonen voorbereid die dan ook in 
de lokale woonvisie opgenomen kan worden.  
 
In plaats van een actualisatie van de woonbeleidsnota wordt nu een informatienotitie met 
betrekking tot het wonen in de gemeente Bergen ter informatie voorgelegd aan de 
raadscommissie in juni 2010. Hierin wordt het volgende opgenomen:   

- de stand van zaken van de aandachtspunten uit de evaluatie woonbeleidsnota; 
- de woningbouwproductie van de periode 2005-2009 (in aantallen, sociale 

woningbouw et cetera); 
- de toekomstige woningbouwproductie in harde en zachte plancapaciteit. 

 
 
Uitvoeringsprogramma’s Evaluatie Woonbeleidsnota 2005-2009  
In de woonbeleidsnota 2005-2009 “Van woonwens tot maatwerk” zijn de volgende drie 
(meetbare) doelen/hoofdonderwerpen opgenomen als uitvloeisel van de door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders:  
1. Doelgroepen; Lage inkomens, Starters, Ouderen  
2. Voorraadbeleid; Bestaande voorraad en Nieuwbouw 
3. Wonen-Welzijn en Zorg; de WMO, Zorggeschikte woningen, Welzijnsvoorzieningen  
 
Vanuit deze hoofdonderwerpen zijn er destijds uitgangspunten geformuleerd. Bij het 
opstellen van de woonbeleidsnota 2005 is het doel omgezet in doelstellingen die hebben 
geresulteerd in 8 concrete uitvoeringsprogramma’s. Hier zet de gemeente zich met prioriteit 
voor in. Zij kiest daarbij een projectmatige aanpak. Het gaat om de 8 volgende thema’s: 
1. Mogelijkheden voor starters;  
2. Opplusonderzoek huurwoningvoorraad; 
3. Actieplan Wonen-Welzijn-Zorg; 
4. Onderzoek Bouwlocaties; 
5. Ontwikkelingslocatie Westrand Egmond aan de Hoef; 
6. Ontwikkelen en gebruiken van kwaliteitslabel; 
7. Stimuleren aanpassing van particuliere woningvoorraad; 
8. Prestatieafspraken.  
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1. Mogelijkheden voor starters 
Belangrijke uitgangspunten zijn: betaalbaarheid en toekomstkwaliteit. In de praktijk gaat het 
om de volgende oplossingsrichtingen voor starters:  

a. Het bevorderen van de doorstroming via strategische nieuwbouw.  
b. Het invoeren van de KoopGarant-regeling.  

 
1a: Strategische nieuwbouw. 
Gemeente Bergen heeft als beleid vastgesteld (regionale woonvisie Noord-Kennemerland) 
dat bij het toevoegen van nieuwbouw 30% in categorie 1, 10% in categorie 2 en 60% in 
categorie 3 en 4 gerealiseerd dient te worden. Categorieën I en II vallen onder sociale 
woningbouw. Categorie 1 betekent betaalbare huur en/of betaalbare koopwoningen en 
categorie 2 is een doorstromercategorie met iets hogere huur– en koopprijzen.  
 
Tabel 1. Inkomen in relatie tot woningprijs per 1 juli 2009 
Categorieën Inkomen Mogelijkheden in de koop Mogelijkheden in de huur 
Categorie I Tot € 38.500  Tot € 163.625  Tot € 511                       kernvoorraad 
Categorie II Van € 38.500 tot € 48.000 Van € 163.625 tot € 214.500 Van € 511 tot € 647 huurtoeslaggrens 
Categorie III Van € 48.000 tot € 62.200 Van € 214.500 tot € 322.900 Vanaf € 647                     vrije sector 
Categorie V Vanaf € 62.200 Vanaf € 322.900 Vanaf € 647                     vrije sector 
 
De categorieën zijn niet uitwisselbaar. Op basis van ons beleid (één op één) mogen 
bestaande woningen niet meegerekend worden, ook al worden ze bijvoorbeeld gesloopt of 
gerenoveerd.  
 
In de praktijk lopen we nu tegen het volgende aan: bij de bouw van hoeveel woningen kun je 
de bovengenoemde percentages sociale woningbouw eisen? Oftewel gaan we een 
ondergrens hanteren vanaf welk aantal woningen of aantal vierkante meters de 
bovengenoemde percentages sociale woningbouw gehanteerd worden?  
 
Daarnaast is in de raad van 15 december 2009 de Nota Gronduitgifte en Grondprijzen en het 
stellen van kaders voor het Grondbeleid vastgesteld. Hierin worden onder andere de 
uitgangspunten bepaald voor de grondprijzen die de gemeente hanteert bij de verkoop van 
vastgoed. De gemeente gaat uit van de marktwaarde van de onroerende zaak. Die wordt 
onder andere bepaald door de huidige bestemming en functie van de locatie. Wanneer de 
verwachting is dat de bestemming en functie in de (nabije) toekomst wijzigen, dan kan ook 
de verwachte toekomstige bestemming bepalend zijn.  
 
Voor bouwgrond bestemd voor woningbouw wordt de grondprijs bepaald met de residuele 
waarde methode. Hiervoor is gekozen omdat ieder project inhoudelijk anders is en de 
berekening van de grondprijs maatwerk is. Een uitzondering wordt gemaakt voor grond die is 
bestemd voor sociale woningbouw. Hiervoor wordt een vaste grondprijs gehanteerd van  
€ 13.000,- per categorie 1 woning en € 22.000,- per categorie 2 woning1.  
 
1b: KoopGarant. 
KoopGarant wordt ook wel aangeduid als een vorm van 'Verkoop onder Voorwaarden' 
waarbij koopwoningen duurzaam betaalbaar worden gehouden voor lagere en 
middeninkomens.  
 
Bij een koopgarantwoning wordt door een woningcorporatie een korting verstrekt op de 
marktwaarde van de woning. De verstrekte korting heeft bovendien een directe relatie met 
het aandeel van de eigenaar-bewoner in de waardeontwikkeling van de woning. Tot slot kent 

                                                 
1 Toelichting: bij sociale woningbouw is de residuele waarde vaak negatief. Om toch een prijs voor de grond te 
ontvangen is het gebruikelijk om met een vaste prijs per woning te rekenen. De hierboven genoemde bedragen 
zijn afgeleid van wat omliggende gemeenten (Alkmaar, Heiloo, Langedijk, Castricum) als grondprijs voor sociale 
woningbouw hanteren. 
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Koopgarant een terugkoopregeling, waardoor de woning altijd bij de woningcorporatie 
terugkomt voor de doelgroep. Zo kan deze met Koopgarant de woning ook voor de volgende 
starters (koper) betaalbaar houden. Door de korting en de terugkoopregeling zijn 
koopgarantwoningen beter bereikbaar voor de starters en lage- en middeninkomensgroepen. 
De eigenaar van de koopgarantwoning wordt volledig eigenaar, er is dus geen sprake van 
een combinatie van huren en kopen.  
 
In april 2009 is Kennemer Wonen begonnen met de verkoop van een aantal sociale 
huurwoningen onder de KoopGarant-regeling. In totaal zijn er in juni 2009 in de gemeente 
Bergen 630 mensen aangeschreven om hun huurwoning te kopen. Uiteindelijk zijn in de 
gemeente Bergen 15 huurwoningen verkocht, waarvan 7 aan de zittende huurder(s). Van de 
overige 8 woningen zijn 5 verkocht aan inwoners van de gemeente Bergen, de andere 3 
woningen zijn verkocht aan inwoners uit de gemeenten Alkmaar, Limmen en Heiloo.  
 
Per jaar is verkoop van 100 woningen (1% van de totale woningvoorraad) noodzakelijk voor 
versterking van de liquiditeit van Kennemer Wonen. Het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw stelt namelijk strengere eisen ten aanzien van de liquiditeitspositie. Als het niet 
lukt om 100 woningen te verkopen, dient mogelijk de verkoopvijver uitgebreid te worden. De 
keuze hiertoe moet nog gemaakt worden. Kennemer Wonen heeft de verkoopvijver voor de 
gemeente Bergen voor 2010 op 1.012 woningen vastgesteld. Kennemer Wonen streeft 
ernaar van de 1.012 woningen circa 30 woningen daadwerkelijk te verkopen.  
 
 
2. Opplusonderzoek huurwoningvoorraad Kennemer Wonen  
Kennemer Wonen heeft een opplusonderzoek uitgevoerd binnen de bestaande 
huurwoningvoorraad in Bergen. Als onderdeel van het opplusonderzoek wil de gemeente 
ook graag weten welke energielabels er zijn toegekend aan de woningvoorraad in Bergen en 
welke investeringen er worden gedaan om de energielabel op gemiddeld B te krijgen.  
 
Kennemer Wonen heeft een strategisch voorraadplan opgesteld. In dit plan wordt per 
complex bekeken welke woningen worden verkocht en in welke woningen investeringen 
worden gedaan. Criteria hierbij zijn: 
- analyse technische situatie; 
- demografische gegevens; 
- energielabel; 
De resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2010 verwacht.  
 
Het onderzoek van NUON naar het energieverbruik per woning (ouder dan 10 jaar) is 
afgerond. Op basis hiervan zal een investeringsplan worden opgesteld om in 20 jaar tijd alle 
woningen op B-niveau te krijgen. Dit plan zal in samenhang met de economische 
consequenties worden opgesteld. Aangezien de investeringen zullen leiden tot lagere 
energierekeningen voor de huurders kan de investering worden terugverdiend met een voor 
de huurder budgettair neutrale huurverhoging.  
 
 
3. Actieplan Wonen-Welzijn-Zorg 
In 2008 heeft de gemeente met verschillende maatschappelijke organisaties een raam-
overeenkomst ondertekend om de actieplannen voor het ontwikkelen van een woonservice-
gebied in Schoorl (De Sanderij/Schoorl Klopt) en in Bergen (De Marke) verder uit te werken 
en op die wijze vorm en inhoud te geven aan de zogenaamde woonzorggebieden.  
 
Bij woonzorggebieden gaat het om enerzijds in overleg met inwoners en maatschappelijke 
organisaties te komen tot een laagdrempelig, integraal en samenhangend aanbod van 
                                                 
1
 Door de ontwikkelingen bij De Marke en de mogelijkheden die zich daarbij voordoen is de eerdere locatie Elkshove losgelaten. 
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welzijn-woon-zorg arrangementen. Anderzijds gaat het om het realiseren van een fysiek 
geschikte woon- en leefomgeving voor inwoners met beperkingen. Daarbij kan gedacht 
worden aan geschikte woningen, beschermd wonen, domotica, mogelijkheden tot 
ontmoeting en ontspanning en voorzieningen in de eerste levensbehoeften.  
Het project ‘Schoorl Klopt’ en ‘De Marke’ worden in december 2009 als eerste gebieden 
opgepakt voor de doorontwikkeling naar woonservicegebieden.   
 
 
4. Onderzoek Bouwlocaties  
Het college van B&W heeft opdracht verleend voor een onderzoek naar binnenstedelijke 
woonlocaties binnen het bestaand bebouwd gebied van de kernen. Dit onderzoek sluit aan 
bij de keuze die in de provinciale structuurvisie is gemaakt. De gedachte hierachter is de 
toepassing van de SER ladder2 om zuinig ruimtegebruik te bevorderen. Het provinciale 
beleid ten aanzien van wonen wordt verder uitgewerkt in de provinciale woonvisie. 
Uitgangspunt is om de woningvraag zoveel mogelijk te realiseren binnen het bestaand 
bebouwd gebied. Een (start)notitie over de (on)mogelijkheden van binnenstedelijke locaties 
wordt dit jaar voorbereid.   
 
 
5. Ontwikkelingslocatie Westrand Egmond aan de Hoef   
Voor het voormalige AZC terrein is een eerste idee voor invulling uitgewerkt. Het is al enkele 
jaren duidelijk dat een invulling van het terrein behoort tot het stedelijk gebied. Deze invulling 
is opgesteld na ruggespraak met de provincie. Een bestuurlijk antwoord op de invulling wordt 
in 2010/de eerste helft van 2011 verwacht. Met de invulling is vooruitgelopen op het 
komende beleid van de provincie waarbij het kwaliteitsaspect van het landschap en de 
cultuurhistorie een stevige plaats heeft gekregen. 
 
 
6. Ontwikkelen en gebruiken van kwaliteitslabel  
Ingevolge de Woonbeleidsnota 2005-2009 zou de gemeente bij nieuwbouw eisen stellen aan 
gebruikswaarde en bouwtechnische kwaliteit. De gemeente zou daarmee inspelen op de 
wens om 75% van de nieuwbouw als levensloopbestendige woningen (WoonKeur) te 
realiseren en op maatschappelijke thema’s als veiligheid (Keurmerk Veilig Wonen) en 
duurzaamheid (duurzaam bouwen). Duurzaamheid wordt vaak als lastig en duur ervaren. Het 
wordt steeds belangrijker en de mensen zien in dat het naar de toekomst toe noodzakelijk 
wordt. Ook zijn de (positieve) effecten voor de woonlasten van belang.  
 
Aan deze maatregelen is nog geen structureel gehoor gegeven.Terwijl deze maatregelen 
zeker van belang zijn voor de woonkwaliteit in de toekomst. Het (te ontwikkelen) 
kwaliteitslabel kan elementen van onder andere de bovengenoemde keurmerken bevatten. 
Aangezien betreffende dit onderwerp nog geen gemeentelijk beleid ontwikkeld is, kunnen de 
bouwplannen niet procedureel (bijv. gelijk met de bouwaanvraag) worden getoetst aan het 
kwaliteitslabel. De gebruikelijke werkwijze is dat het kwaliteitslabel per project in de 
projectovereenkomst wordt vastgelegd.  
 
 
7. Stimuleren aanpassing van particuliere woningvoorraad  
In het Beleidsplan MOV 2008-2011is de doelstelling opgenomen om de toegankelijkheid 
voor de doelgroep en het gebruik door de doelgroep van lokale voorzieningen te bevorderen, 
waarbij voornamelijk in 2008 aandacht is gevraagd voor de woningvoorraad. Er is eind 2008 
                                                 
2 Het principe van de SER-ladder houdt in dat de opgave primair moet worden opgelost binnen het bestaand bebouwd gebied, 
door herstructurering, intensivering, combineren en/of transformeren. De blik voor woningbouw wordt eerst gericht op de 
bestaande kernen. Pas wanneer herstructurering en inbreiding geen opties zijn, kan uitbreiding aan de orde komen. De 
noodzaak voor een locatie buiten het bestaand bebouwd gebied moet dan wel worden aangetoond. 
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door de raad ingestemd met een incidenteel bedrag van € 28.000,- voor de het realiseren 
van: 
- een beoordelings/adviseringsinstrument om te bepalen of woningen voldoende  
  levensloopbestendig zijn ten behoeve van inwoners; 
- een beoordelings/adviseringsinstrument om te bepalen of woningen voldoende   
  levensloopbestendig zijn ten behoeve van makelaars; 
- een folder over het levensloopbestendiger maken (in de volksmond: opplussen) van  
  woningen voor  inwoners. 
Na onderzoek is gebleken is dat bovengenoemde instrumenten moeten worden bijgesteld.  
 
Aan de hand van de ervaringen elders in het land en op basis van de Handreiking opplussen 
woningen van oudere eigenaar-bewoners van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) kan namelijk worden vastgesteld dat er reeds 
een beoordeling/adviseringsinstrument is ontwikkeld om te bepalen of een woning 
levensloopbestendig is. Er is door het ministerie een vragenlijst gemaakt voor inwoners om 
te beoordelen welke aanpassingen aan een woning nodig zijn om het levensloopbestendig te 
maken, die zo in een folder kan worden opgenomen en ook kan worden geplaatst op onze 
website. Ook heeft de Stichting Kenniscentrum Opplussen een checklist opgesteld, die door 
makelaars wordt gebruikt om ouderen te adviseren of ze hun woning moeten aanpassen of 
dat ze beter een seniorenwoning kunnen betrekken. Uit de praktijk blijkt dat alleen een folder 
niet werkt. Eigenaren van woningen dienen over de brug geholpen te worden voordat zij 
daadwerkelijk gaan investeren in het opplussen van hun woning. Succes is alleen mogelijk 
door de inzet van vrijwilligers, die bij mensen op huisbezoek gaan en als ambassadeur 
optreden voor de zaak.  
 
Hiervoor is een samenwerking opgezet met Stichting Welzijn Bergen, die al vrijwilligers heeft 
voor WonenPlus. Ook blijkt dat een kleine subsidie belangrijk is om een duwtje in de rug te 
geven. De gemeente spaart WMO-geld uit voor toekomstige woningaanpassingen door nu 
samen met de particuliere eigenaar te investeren in het opplussen van de woning. Het gaat 
hierbij immers om de doelgroep ouderen, die nog niet geïndiceerd zijn voor 
woningaanpassingen in het kader van de WMO. Dat gebeurt meestal wanneer de ouderen al 
ruim boven de 75 zijn, terwijl het initiatief van Opplussen zich richt op de gezonde groep van 
55-75-jarigen.  
 
In het college van 8 december 2009 is besloten om de beleidsregel opplussen particulier 
woningbezit goed te keuren voor een proefperiode van 1 jaar vanaf 1 januari 2010, om 
opdracht te verlenen aan Stichting Welzijn Bergen voor 1 jaar voor het begeleiden van 
oudere eigenaar-bewoners bij het opplussen en om de vragenlijst ‘opplussen eigen woning’ 
van de VNG en het ministerie van VROM te plaatsen op de gemeentelijke website. Om in 
2010 van start te kunnen gaan, is gevraagd het budget over te hevelen van 2009 naar 2010.  
Dit budget is door een raadsbesluit over overheveling van gelden op 16 februari 2010 niet 
overgeheveld van 2009 naar 2010. Het geld is bedoeld voor de inzet van SWB voor werving, 
individuele ondersteuning van vrijwilligers, scholing en bijeenkomsten en voor een 
stimuleringsregeling voor het levensloopbestendig aanpassen van woningen door 
particulieren.  
 
Bij de vaststelling van de voorjaarsnota in de raad in juni wordt voorgesteld dit budget van de 
stelpost WMO naar ‘Overige volkshuisvestingszaken’ over te boeken, zodat we aan de slag 
kunnen met opplussen.  
 
 
8. Prestatieafspraken 
Een belangrijk instrument van de gemeente om haar woonbeleid te verwezenlijken is het 
maken van afspraken met de marktpartijen; de lokale corporaties, projectontwikkelaars en 
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zorgaanbieders. Het maken van prestatieafspraken met Kennemer Wonen is één van de 
projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Woonbeleidsnota.  
 
Op 9 oktober 2008 zijn prestatieafspraken ondertekend tussen de gemeente Bergen en 
Kennemer Wonen. Deze prestatieafspraken hebben een geldigheidsduur van 2 jaar, dus tot 
9 oktober 2010. Dan zullen weer nieuwe prestatieafspraken moeten worden gemaakt. Het 
maken van prestatieafspraken is geen éénmalige gebeurtenis, maar een continu proces. 
Daarom worden de afspraken jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie die zou plaatsvinden in 
2009, vindt plaats in de eerste helft van 2010, waarna het actualiseren van deze 
prestatieafspraken opgestart zal worden.  
 
Doelstelling prestatieafspraken 
Het doel van de prestatieafspraken is onder meer het uitwerken van doelstellingen op het 
beleidsterrein wonen in een samenstel van met elkaar samenhangende afspraken en het 
vastleggen van wederzijdse verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Uiteraard is de 
insteek dat de prestatieafspraken ten uitvoer worden gebracht. Bij de evaluatie kan dan 
bekeken worden in hoeverre de uitvoering gevorderd is.  
 
In de prestatieafspraken zijn twee typen afspraken opgenomen:  
Het eerste type afspraak betreft de zogenoemde autonome afspraken. Dit betreft het 
merendeel van de afspraken. Dit zijn afspraken die in principe continue ten uitvoer worden 
gebracht, dan wel ten uitvoer worden gebracht indien zich concrete situaties voordoen waar 
de afspraken betrekking op hebben. Voorbeelden betreffen de afspraak over het beschikbaar 
stellen van 5% van de vrijkomende woningen voor statushouders, het op peil houden van de 
kernvoorraad en minimaal 30% bouwen in categorie 1 en minimaal 10% bouwen in categorie 
2 bij nieuwbouw. Bij de evaluatie van deze afspraken moet bezien worden of deze afspraken 
daadwerkelijk door de corporatie uitgevoerd worden.  
 
Het tweede type afspraak betreft afspraken die een extra inspanning vergen tijdens de 
geldigheidsduur van de afspraken, omdat deze gezien kunnen worden als een “aparte 
opdracht”. De bedoeling is uiteraard dat tijdens de evaluatie van de afspraken en bij de 
afloop van de afspraken geconstateerd kan worden dat deze “opdracht” is uitgevoerd. 
Omwille van de duidelijkheid zijn in onderstaand schema deze “opdracht” afspraken 
opgenomen, met een voorstel voor de uitvoering en door welke partijen. 
 
Inhoud prestatieafspraken 
In de voorliggende prestatieafspraken zijn met betrekking tot vier thema’s afspraken 
vastgelegd: 
1. De huisvesting van doelgroepen van beleid; 
2. De kwaliteit van de woningvoorraad; 
3. Afstemmen van wonen en zorg; 
4. De leefbaarheid van buurten en wijken. 
 
1. De huisvesting van doelgroepen van beleid 
Bij de huisvesting van doelgroepen van beleid zijn afspraken gemaakt over de 
bereikbaarheid en betaalbaarheid van het woningbezit, de rechtvaardige verdeling van 
huurwoningen, doorstroming en starters en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.  
 
2. De kwaliteit van de woningvoorraad 
Bij de kwaliteit van de woningvoorraad zijn onder meer afspraken gemaakt over een aantal 
nieuwbouwprojecten, verdeling nieuwbouw in prijscategorieën, zoals de 30-10-60 
verhouding, duurzaamheid, herstructurering, opplussen, verkoop van woningen en sloop van 
woningen. 
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3. Afstemmen van wonen en zorg 
Bij het afstemmen van wonen en zorg moeten nog afspraken worden gemaakt over de 
ontwikkeling van woonservicezones, wonen en zorg op maat en samenwerking tussen 
aanbieders van wonen, welzijn en zorg.  
 
4. De leefbaarheid van buurten en wijken; Wijkgericht werken 
Door middel van een structureel overleg per kwartaal tussen de woonconsulent van 
Kennemer Wonen en de wijkcontactfunctionarissen van de gemeente komen relevante 
zaken aan de orde. De samenwerking is op basis van projecten en heeft een connectie met 
de huurders van Kennemer Wonen. Ter bevordering van de leefbaarheid van buurten en 
wijken zijn afspraken gemaakt over wijkgericht werken.  
 
 
Demografische ontwikkeling 
De gemeente Bergen vergrijst c.q. is een relatief grijze gemeente. Dit proces zal zich min of 
meer autonoom doorzetten. Ouderen hebben minder gauw de neiging te verhuizen. 
Daarnaast blijkt uit de onderstaande tabel dat: 
- het aantal geboortes afneemt ten opzichte van het aantal sterfgevallen; 
- het bevolkingsaantal afneemt, maar dat tegelijkertijd het aantal huishoudens toeneemt.  
Er zijn meer geschikte woningen nodig voor senioren, starters en jonge gezinnen.  
 
Bevolkingsgegevens 
Jaar Totaal Man Vrouw 0 - 49 50 - 64 65+ Geb. Overl. Huishoudens

2005 31694 15461 16233 17632 7845 6217 236 333 13557 

2006 31505 15285 16220 17282 7844 6379 233 368 13658 

2007 31332 15178 16154 16940 7831 6561 214 243 13719 

2008 31220 15088 16132 16615 7859 6746 212 390 13772 

2009 31154 15078 16076 16330 7875 6949 209 359 13795 

2010 30989 15026 15963 16036 7731 7222    

 
Naar de toekomst toe groeit de vraag naar woningen, ondanks een bevolkingsafname. Dit 
komt door de gezinsverdunning. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat het bouwen voor de 
komende jaren gebaseerd moet zijn op de bevolkingsprognoses, woningbehoefte-
onderzoeken en gebiedsvisies. Hiervoor is inzicht nodig in demografische ontwikkelingen, 
marktonderzoek, afstemming tussen plannen op wijk-, gebieds-, stads- en regioniveau. Dit 
betekent ook het stelselmatig monitoren van ontwikkelingen.  
 
Echter, één van de redenen dat de gemeente vergrijst is dat het aandeel jongeren en 
starters afneemt omdat de toegankelijkheid voor starters beperkt is. De jongeren vertrekken 
naar elders. Het tekort aan geschikte woningen voor jonge gezinnen, jongeren en starters 
leidt tot een toenemende vergrijzing.  
Het uitgangspunt voor de gemeente is het realiseren van een evenwichtige bevolkings- 
opbouw. De gemeente moet er niet voor kiezen om de gemeente ‘’te laten” vergrijzen, maar 
moet willen voorzien in voldoende kwantiteit in de woningvoorraad in het bijzonder voor 
starters en jonge gezinnen.  
 
In dit kader kan de gemeente inzetten op een hogere productie van woningen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. De woningvoorraad is in onze gemeente traditioneel gericht op 
het gezin. Met de toename van het aantal kleinere huishoudens moet de woningvoorraad 
worden aangevuld met andere woningtypen zoals appartementen (met lift). Door toevoeging 
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van appartementen zal de gewenste doorstroming beter op gang komen en komen meer 
gezinswoningen in de bestaande voorraad vrij.   
 
 
Woningbouwprogramma 
In de regionale woonvisie Noord-Kennemerland staat het volgende vermeld voor de 
gemeente Bergen: 
 
Realistische plancapaciteit 
Nieuwbouw 2005-
2015 

sloop Nieuwbouw 2005-
2009 

Nieuwbouw 2010-
2014 

    
752 0 702 50 
 
 
Plancapaciteit tot 2010 in jaarschijven 
2005 2006 2007 2008 2009 Totaal 

2005-2010 
Totaal 
2005-2015 

       
297 171 34 100 100 702 852-9523

 
 
Uit de bijgevoegde overzichten van de woningbouwgegevens (zie bijlagen I t/m III) blijkt dat 
de gemeente Bergen in de periode 2005-2009 in totaal 407 woningen heeft gerealiseerd, 
een gemiddelde van ruim 81 woningen per jaar. Het geplande woningaantal van 702 
woningen is bij lange na niet gehaald.  
 
Van deze 407 woningen zijn 157 woningen in de sociale huur- en koopsector gerealiseerd. In 
de tabel hieronder is een onderverdeling gemaakt naar categorie 1 en 2 woningen in die 
sociale huur- en koopsector. Hier vallen 178 onder de categorie 1 en 2 huur- en 
koopwoningen. Dit wijkt enigszins af van de gegevens in bijlage I vanwege het plan 
Mosselaan II. Dit plan staat in z’n geheel in onderstaande tabel aangegeven, maar de 
oplevering van de woningen in bijlage I loopt niet geheel synchroon. 
 
Het overzicht met de geplande woningbouwplannen 2010-2012 zijn plannen waar de 
bouwvergunning is verleend (bijlage II). Bij het overzicht met zachte plancapaciteit gaat het 
om plannen waar nog geen bouwvergunning voor is verleend (bijlage III). Het gaat om 
plannen die in verschillende stadia van ontwikkeling zijn, van plannen waarvoor een 
bestemmingsplanprocedure is opgestart tot plannen die nog in ontwikkeling zijn of moeten 
komen (dus in een beginstadium verkeren, zoals bijvoorbeeld de locaties aan de randen van 
Egmond aan den Hoef).  
 
Gezien de achterstand in realisatie van de afgelopen periode en de geplande woningen voor 
de komende periode, kan opgemerkt worden dat het gemiddelde aantal gerealiseerde 
woningen per jaar tot 2012 zal (moeten) toenemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Inclusief de locaties die in de uitsluitingsgebieden plan vallen 

 8



C
at

eg
or

ie
 1

   

C
at

eg
or

ie
 2

  

Locatie Plaats huur koop huur koop 

Voorweg/Idenslaan Schoorl 7   2   

Heereweg 242-244 Groet 6   2   

Breelaan/Wittenburg (fase I) Bergen 16       

Mosselaan II Egmond aan den Hoef 24 16 15 12 

Prins Hendrik Stichting Egmond aan Zee 18   15   

Zakedijkje Bergen 16   15   

Sunny & Djive Schoorl   3   1 

Bregtdorp fase II Bergen 8       

Nieuwe Bergense School Bergen    2    

Totaal  95 21 49 13 
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Bijlage I: 
 

Overzicht gerealiseerde woningbouw 2005 – 2009  
 

Jaar Projecten 
 

Aantal Plaats Sociaal  
Huur & 
Koop 

Vrije 
sector 
Huur & 
Koop 

Bijzonderheden

2005 Voorweg/Idenslaan 9 Schoorl 9  Starterswoningen 
 Particuliere woningen 8   8  

 
Totaal 

  
17 

  
9 

 
8 

 

       
2006 Mosselaan II 109 Egmond aan den Hoef 36 73  

 Breelaan fase I  16 Bergen 16  Zorgwoningen 
 De Tuinen 4 Bergen  4  
 Nassaulaan 2 Bergen  2  
 De Waard (boven AH) 7 Egmond aan den Hoef  7  
 Prins Hendrik St. 40 Egmond aan Zee  33 7 (H) Zorgwoningen 
 Heereweg 242-244 8 Groet 8  Starterswoningen 
 Particuliere woningen 11   11  

 
Totaal 

  
197 

  
93 

 
104 

 

       
2007 Zakedijkje  35 Bergen 31 4 Levensloop-

bestendig 
 Hanswijk 3 Egmond aan den Hoef  3  
 Mosselaan Boerderij 6 Egmond aan den Hoef  6  
 Mosselaan II 2 Egmond aan den Hoef  2  
 Gemeentehuis   12 Egmond aan Zee  12  
 Kastanjelaan   6 Bergen  6  
 Particuliere woningen 20   20  

 
Totaal 

  
84 

  
31 

 
53 

 

       
2008 De Tuinen  54 Bergen  54  

 Sunny & Djive  9 Schoorl 4 5  
 Marinestraat 4 Egmond aan Zee  4  
 Mosselaan II 1   1  
 Particuliere woningen 3   3  

 
Totaal 

  
71 

  
4 

 
67 

 

       
2009 Bregtdorp fase II 32 Schoorl 18 14  

 Nieuwe Bergense 
School 

6 Bergen 2 4  

 
Totaal 

  
38 

  
20 

 
18 

 

       
 
Totaal 

  
407 

  
157 

 
250 
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Bijlage II: Overzicht geplande woningbouw 2010-20124

 
 

 
Jaar 

 
Projecten 

 
Aantal

 
Plaats 

Sociaal 
Huur & 
Koop 

Vrije 
sector  
Huur & 
Koop 

 
Bijzonder 

heden 

2010 Bregtdorp fase II 14 Schoorl  14  
 
Totaal 

  
14 

   
14 

 

       
2011 Kerkedijk / De Beeck 22 Bergen 22   
 ’t Haasje 11 Egmond Binnen   6 5  
 Appelhof 12 Egmond Binnen  3 9  
 Alta Mira 18 Schoorl 6  12  
 
Totaal 

  
63 

  
37 

 
26 

 

       
2012 Wapen van Bergen 3 Bergen  3  
 Zuidlaan 59  12 Bergen 4 8  
 Landweg 20 28 Bergen 8 20  
 De Haaf 27 Bergen  27  
 Centrum Plein fase I  23 Bergen 4 19  
 Breelaan fase II 19 Bergen 9 10  
 De Marke 32 Bergen  32(H) Zorgwoningen 
 Bregtdorp fase II 23 Schoorl  23 Vrije kavels 
 
Totaal 

  
167 

  
25 

 
142 

 

       
 
Totaal  

 
 

 
244 

  
62 

 
182 

 

 
 
 

                                                 
4 bouwvergunning verleend 
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Bijlage III: Overzicht zachte plancapaciteit5  
 

 
 

Jaar 
 

Projecten 
 

Aantal
 

Plaats 
 

Sociaal 
Huur & 
Koop 

 
Vrije 

sector 
Huur & 
Koop 

 
Bijzonder 

heden 

 Palermo 11 Bergen 4 7  
* Elkshove fase I 17 Bergen 6 11(H)  
* De Laars 8 Bergen  8  
* Dr. Van Peltlaan 5 4 Bergen  4  

 Centrum Plein fase 
III,IV en V  

55 Bergen 26 29  

 Molenkrochtlaan  7 Bergen 2 5  
* De Bedriegertjes 26 Bergen 10 16  
* Boendermakerhof 33 Bergen 26 7  

 Kogendijk 91  Bergen    
 Kloosterterrein 

Ursulinen 
80 Bergen 32 48  

 Verspeykweg 14 Bergen aan Zee 8 6  
 Sportlaan 6 Schoorl 6   
 Schoorl Klopt 85 Schoorl nnb nnb  
 Rustenburg Nnb Egmond aan den Hoef nnb nnb  
 EADH West (AZC-

terrein) 
100 Egmond aan den Hoef nnb nnb  

 EADH Oost Nnb Egmond aan den Hoef nnb nnb  
 EADH Zuidoost Nnb Egmond aan den Hoef nnb nnb  
 EADH Noord Nnb Egmond aan den Hoef nnb nnb  
 Watertoren 69 Egmond aan Zee 31 38  
 Trompschool Nnb Egmond aan Zee nnb nnb  
 Bibliotheek Nnb Egmond aan Zee nnb nnb  
 Bowlinglocatie Nnb Egmond aan Zee nnb nnb  
 
Totaal 

  
515 

  
151 

 
179 

 

       
 
Totaal  

 
 

     

 
 

                                                 
5 Nog geen bouwvergunning verleend. Het gaat om plannen die in verschillende stadia van ontwikkeling zijn, van plannen 
waarvoor een bestemmingsplanprocedure is opgestart tot plannen die nog in ontwikkeling zijn of moeten komen (dus in een 
beginstadium verkeren, zoals bijvoorbeeld de locaties aan de randen van Egmond aan den Hoef).   
* woningbouwplannen die naar voren gehaald zijn (als maatregel in het kader van de kredietcrisis) en waarvoor in februari 2010 
bestemmingsplanprocedures zijn opgestart. 
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