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1. Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Op de locatie van een zestal voormalige huurwoningen aan de Verspyckweg 12-18 in Bergen aan Zee, is 
Kennemer Wonen voornemens nieuwbouw te realiseren. Om de nieuwbouw juridisch mogelijk te maken 

moet voor het terrein het bestemmingsplan partieel worden gewijzigd. Het bestemmingplan wordt 
opgesteld op basis van de voor de locatie opgestelde bouwplannen en zal voldoen aan de algemene 
bepalingen voor alle bestemmingsplannen in Bergen zoals in de gemeenteraad in 2006 is vastgesteld. 
 
 
1.2 Ligging en begrenzing 
 
Het plangebied is gelegen aan de noordrand van Bergen aan Zee op de overgang tussen het 
duinlandschap en de bosrand. Het plangebied bestaat uit één perceel dat direct vanaf de Verspyckweg 
ontsloten wordt. Aan de oostzijde wordt het perceel begrensd door het bos, aan de westzijde grenst het 

aan de oprit van ten zuiden van het terrein gelegen villa’s. In figuur 1 zijn de situering en de plangrenzen 
aangegeven. 
 
 
1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het vigerende bestemmingsplan Bergen aan Zee, vastgesteld 15 

december 2011. Het betreft een hoofdzakelijk conserverend bestemmingsplan. Voor het plangebied zijn 
de bestemmingen tuin en wonen van kracht. Omdat binnen de in het vigerende bestemmingsplan 
aangegeven bebouwingsvlakken de voorgenomen nieuwbouw niet mogelijk is en daarnaast de 

aangegeven maximale bouwhoogte wordt overschreden, zal een nieuw bestemmingsplan worden 
opgesteld. Het bestemmingsplan heeft het karakter van een projectbestemmingsplan: een gedetailleerd 
plan voor een specifieke bouwplanontwikkeling. 

 
 
1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 komt allereerst een analyse van het plangebied aan de orde, waarbij de 
ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke structuur wordt beschreven. Het beleidskader komt beknopt aan 

bod in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt het relevante ruimtelijke beleid van het Rijk, de provincie, de 
regio en de gemeente beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt milieuaspecten en de uitkomsten van 
onderzoeken naar archeologie, flora en fauna en water. Op basis van de voorgaande hoofdstukken 

worden in hoofdstuk 5 de planuitgangspunten geformuleerd. In hoofdstuk 6 is de juridische 
planbeschrijving opgenomen. In dit hoofdstuk is uiteengezet op welke wijze de uitgangspunten vertaald 
zijn naar de juridische regeling die gevormd wordt door de plankaart en de planregels. Tot slot is in 

hoofdstuk 7 de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan beschreven. 
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2. Analyse van het plangebied  
 
2.1. Ontstaansgeschiedenis 
 
Bergen aan zee is gelegen op een complex van evenwijdige jonge duinen en strandwallen. De 
strandwallen zijn gevormd in de periode van 3000 tot 500 voor Chr. Ze zijn parallel in een overwegende 

noord-zuidrichting gelegen. De jonge duinen ontstonden door grootschalige zandverstuivingen tussen 
1000 en 1850 na Chr., waarbij de strandwallen en de oude duinen deels werden overstoven. 
 

De recente geschiedenis (vanaf 1900) van Bergen aan Zee is zeer bijzonder te noemen. Bergen aan Zee 
is een totaal nieuwe enclave welke in opdracht van de familie van Reenen is ontworpen. De familie van 
Reenen was woonachtig in de heerlijkheid Bergen en liet door de landschapsarchitect Springer in 1906 

een nieuw villapark aan zee ontwerpen. Springer ontwierp een dorp met villa's langs twee lusvormige 
wegen die het landschap volgden. Ook stedenbouwkundige/architect H.P. Berlage heeft bijgedragen aan 
het ontwerp van Bergen aan Zee. Berlage nam de lusvormige villaparken van Springer in zijn ontwerp over 

en ontwierp in het midden van het dorp een compacte kern, compleet met dorpskerk en plein. In 1918 was 
de badplaats grotendeels afgerond. Het dorp moest voor zowel gasten als kopers een elitair karakter 
houden. Dit leidde tot een samenhang van allemaal verschillende, vrijstaande villa's, wat het dorp een 

vriendelijk karakter gaf. 
 
Aan de Verspyckweg zijn in het begin van de 20e eeuw enkele koloniehuizen gebouwd. Als eerste werd in 

1908 het "Zeehuis" (Verspyckweg 5), gebouwd in opdracht van het Amsterdamse Burgerweeshuis door 
architect Piet Heyn. Het Zeehuis is in 1961 als Natuurvriendenhuis in gebruik genomen door het NIVON 
en heeft veel van het oorspronkelijke karakter behouden. In 1911 volgde "Jong Nederland" (Verspyckweg 

7), ontworpen door de Gebroeders van Gendt en in 1913 het gebouw van de "Deutsche Hilfsverein" 
(Verspyckweg 3) van de architecten Vorkink en Wormser. Het gebouw aan de Verspyckweg 5 is 
aangeduid als rijksmonument. Voor de percelen aan de Verspyckweg 3 en 7 geldt dat alle bebouwing op 

het perceel als rijksmonument is aangeduid. 
 
 
2.2. Ruimtelijke karakteristiek 
 
De locatie ligt op de bosrand, op de overgang van duinlandschap naar boslandschap. Het terrein is bedekt 

met gras en struiken die goed gedijen op deze overgang. Naarmate men verder van zee - in de luwte van 
de hellingen - komt, vindt men meer struiken die kleine bosjes vormen. Meer landinwaarts in de duinen 
neemt het aantal plantensoorten toe. De combinatie van planten is kenmerkend voor het duingebied. Hoe 

verder van zee hoe meer bomen en hoe hoger de struiken zijn.  
De locatie zelf is grotendeels vlak, maar direct grenzend aan de oostzijde van het perceel begint een 
bebost/ begroeid duin van het natuurgebied Noordhollands Duinreservaat. Een 5.500 hectare groot 

duinterrein dat zich langgerekt uitstrekt van Wijk aan Zee tot Schoorl. 
 
De locatie maakt deel uit van twee verschillende bebouwingszones. Het is onderdeel van de reeks aan 

koloniegebouwen die direct aan de Verspyckweg staat. Een reeks relatief grote bouwmassa’s die centraal 
op het kavel staat gepositioneerd. De gebouwen hebben een formele zijde naar de weg en een voorterrein 
met lage struikachtige begroeiing en een eenvoudige, lage erfscheiding.  

Daarnaast sluit de locatie  aan op het villawijkje aan de Elzenlaan en rondom de Fazantenlaan. Deze 
villa's in het bos vormen binnen de kern Bergen aan Zee een aparte bebouwingscluster. De vrijstaande 
woningen zijn gelegen in het bosgebied van Russenduin. De woningen staan op ruime afstand van de 

weg. De voortuinen van de meeste woningen zijn vrij dicht begroeid waardoor ze deels aan het zicht 
worden onttrokken. De wegen kennen één niveau waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verschillende functies. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost. 
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3. Beleidskader 
 
In dit hoofdstuk is het relevante beleidskader weergegeven.  

 
 
3.1. Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte (2006) 
De Nota Ruimte zet onder meer in op het volgende: 
 
-  efficiënt en zo mogelijk meervoudig ruimtegebruik, echter geen rode contouren om de kernen; 

-  gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om de eigen natuurlijke aanwas op te vangen; 
-  sterk sturende rol van water bij de ruimtelijke inrichting; 
-  ruimte voor de recreatiesector om zich tot een economische drager van (delen) van het platteland te 

ontwikkelen; tevens vergroting van de mogelijkheden voor recreatie als nevenactiviteit op agrarische 
bedrijven; 

-  bescherming van de duinen en het kustgebied. 

 
Het plangebied bevindt zich in het duin en kustgebied, maar vormt hiervoor geen bedreiging. Het gebruik 
na de ontwikkeling is immers gelijk aan dat ervoor. Daarnaast sluit de ontwikkeling aan op de doelstelling 

van efficiënt ruimtegebruik en het opvangen van de eigen aanwas. 
 
 
Nota Belvedère (1999) 
In 1999 heeft het Rijk met de Nota Belvedère het beleidsuitgangspunt vastgesteld dat cultuurhistorische 
waarden sterker richtinggevend dienen te zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland om daarmee het 
aanzien van Nederland aan kwaliteit te laten winnen en tegelijkertijd de onderlinge samenhang van 

cultuurhistorische waarden op terrein van archeologie, gebouwde monumenten en historische 
cultuurlandschap te versterken. 
Naast deze algemene doelstelling die geldt voor de planvorming van alle overheden, heeft het Rijk ook 

gebiedsgericht Belvedèrebeleid vastgesteld voor de zogenaamde Belvedèregebieden. Bergen-Egmond-
Schoorl is een Belvedèregebied. Dit gebied is een duinen-, duinontginningen en strandwallenlandschap 
van Europese betekenis. Met het gebiedsgericht Belvedèrebeleid wordt richting gegeven aan de 

toekomstige ontwikkeling van dit gebied in die zin dat de aanwezige cultuurhistorische waarden behouden 
moeten blijven. 
 

De invulling van het plangebied moet bijdragen aan de cultuurhistorische betekenis van de Verspyckweg 
met zijn verschillende koloniehuizen. In maat, schaal  en uitstraling moet de nieuwbouw verwantschap 
vertonen met de koloniehuizen. Daarnaast moet middels de inrichting van de onbebouwde ruimte om de 

bebouwing heen, de overgang tussen het duin- en het bosgebied zichtbaar blijven. 
 
 

3.2. Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) 
In de structuurvisie heeft de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie vastgelegd en heeft zij tevens 

aangegeven hoe zij deze visie denkt te realiseren. Daarbij worden drie belangen genoemd die bij nieuwe 
ontwikkelingen  zorgvuldig moeten worden afgewogen. Het betreft ruimtelijke kwaliteit, duurzaam 
ruimtegebruik en klimaat bestendigheid.  

In de structuurvisie wordt nadrukkelijk ingegaan op de gevolgen die verdere globalisering en klimaat 
verandering hebben voor Noord-Holland. Daarnaast zijn er veranderingen en trends op nationaal en lokaal 
niveau, met name demografische veranderingen, met een ruimtelijke impact die leiden tot een aantal 

belangrijke ruimtelijke opgaven en keuzes. De provincie kiest er in de structuurvisie voor in te spelen op de 
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opgave door te veranderen waar nodig, maar vooral ook door bestaande kwaliteiten verder uit te bouwen. 
Nieuwe plannen dienen daarom de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en 
bebouwingskarakteristiek van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als 

uitgangspunt te hanteren. 
 
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2010 
Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid staan de provincie diverse juridische 
instrumenten ter beschikking, zoals een provinciale ruimtelijke verordening. In de PRVS worden voor een 
aantal onderwerpen regels gesteld die door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere 

uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels 'getrapt' in 
bestemmingsplannen terecht. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 
- bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten; 

- rijksbufferzones; 
- ecologische hoofdstructuur; 
- nationale landschappen; 

- het kustfundament; 
- het regionale watersysteem. 
 

 
Nota Cultuurhistorische regioprofielen (2003) 
Deze nota bevat zeven cultuurhistorische regioprofielen in Noord-Holland, zoals deze door GS voor de 
periode 2004-2007 zijn vastgesteld. In feite zijn de regioprofielen de beleidsmatige vertaling van de 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW), met uitzondering van de op de CHW opgenomen objecten. In de 
profielen is per regio aangegeven hoe de beleidsuitgangspunten kunnen worden geconcretiseerd. De 
profielen worden uitgewerkt in een op te stellen Uitvoeringsprogramma. 

Bergen vormt samen met de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo en Uitgeest 
de regio Noord-Kennemerland. Een deel van de regio is, dankzij de unieke stapeling van archeologische, 
historisch-geografische en stedenbouwkundige waarden, aangewezen tot Belvedèregebied. Het gaat om 

delen van het grondgebied van de gemeenten Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest. Om die reden zijn 
de uitgangspunten van de Nota Belvedère zoals hiervoor vermeld van toepassing. 
 

Met de nieuwe invulling van het plangebied veranderd de landschapsstructuur en de 
bebouwingskarakteristiek niet wezenlijk.  
 

 
3.3. Gemeentelijk beleid 
 
Woonbeleidsnota, van woonwens tot maatwerk (2005) 
Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Starters 
hebben een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar seniorenhuisvesting in 

combinatie met welzijn en zorg. Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de 
gemeente rekening met de kwalitatieve woningbehoefte per kern,de spreiding over de kernen en spreiding 
in de tijd. Dit wordt uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern.  

 
Op de locatie worden huurwoningen gebouwd. De woningen zijn voor verschillende doelgroepen, 
waaronder starters en ouderen aantrekkelijk. 
 
 
Welstandsnota (2004) 
Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een 
Welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de 

welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het 
ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de 
algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de "relatieve" welstandscriteria voor specifieke 
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gebieden en objecten. Tot slot komen de "absolute" criteria aan bod voor de sneltoets van veel 
voorkomende kleine bouwwerken. 
 

Het hele gebied heeft een bijzonder welstandsniveau. Het welstandsbeleid voor Bergen aan Zee is gericht 
op het verbeteren van de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten in de 
dorpskern en het tegengaan van verrommeling. In de uitbreiding is het beleid gericht op behoud van het 

karakter van vrijstaande bebouwing in het duingebied. 
 
De situering van de nieuwe bebouwing op het terrein draagt bij aan het karakter van vrijstaande 

bebouwing in een duingebied. 
 
 
Nota cultuurhistorie (2009) 
In de nota is het cultuurhistorisch beleid van de gemeente verwoord. Daarin wordt de essentie van de 
cultuurhistorische samenhang tussen de gebouwde objecten en de openbare ruimte/structuur aangegeven 
en instrumenten gegeven om die in te toekomst veilig te stellen en te behouden. Een van deze 

instrumenten is de Cultuurhistorische Verkenning (CHV), een ander is het monumentenbeleid. Twee van 
de uitgangspunten bij het beleid zijn: 
- Bergen is rijk aan cultuurhistorie. De cultuurhistorie is belangrijk voor de identiteit binnen de gemeente. 

Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden van de gemeente Bergen zijn de 
hoofduitgangspunten in het cultuurhistorische beleid; 

- cultuurhistorie betreft het object in zijn omgeving, maar ook de omgeving als zodanig. 

 
De invulling van het plangebied moet bijdragen aan de cultuurhistorische betekenis van de Verspyckweg 
met zijn verschillende koloniehuizen. Daarnaast moet de overgang tussen het duin- en het bosgebied 

zichtbaar blijven. 
 
 
Groenstructuurplan (1994) 
Het gemeentelijke beleid aangaande de groenstructuur is opgenomen in het Groenstructuurplan. Het 
Groenstructuurplan geeft een totaalvisie op het groen met als doel de kwaliteit van de openbare ruimte, 

toegespitst op het openbaar groen, te behouden en te verbeteren. Om dit doel te kunnen bereiken wordt 
gewerkt met een vijftal doelstellingen. Ten eerste wordt er gewerkt aan intern en extern draagvlak. 
Daarnaast is een visie op beheer en een visie op de bomen ontwikkeld. Bij het groenbeheer wordt 

onderscheid gemaakt tussen gangbaar, milieuvriendelijk en natuurvriendelijk beheer. Ook de sfeer en de 
samenhang van de architectonische kwaliteit moeten worden verbeterd. Als laatste wordt ingezet op een 
verhoging van de ecologische kwaliteit. In de visie worden de verschillende onderdelen van de 

groenstructuur beschreven: het ecologische raamwerk, de verbindende lijnen en lommerrijke lanen, de 
plekken om bij stil te staan en het groen in de wijken. 
 

Het reliëf van de duinen en de samenhang met het strand en de zee is als bijzondere elementen 
aangewezen. De inrichting van het terrein en de positionering van de bebouwing kan bijdragen aan het 
zichtbaar maken van dit reliëf. Daarnaast dragen de groene voorterreinen aan de Verspyckweg bij aan 

een sterk raamwerk. 
 
 

3.4. Wet- en regelgeving 
 
Cultuurhistorie en archeologie 
Monumentenwet 

Het doel van de Monumentenwet 1988 is om monumenten van bouwkunst en archeologie te behouden. 
Voor wijzigingen van een beschermd monument moet een vergunning worden aangevraagd bij 
burgemeester en wethouders.  

 
In de directe omgeving is een aantal rijksmonumenten gelegen: De koloniehuizen  
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Verspyckweg 3, 5 en 7. Daarnaast de op de percelen 3 en 7 aanwezige bijgebouwen;  een speelzaal (bij 
3) en lighal (bij 7). Ook aan de Elzenlaan 22 bevindt zich een rijksmonument (vakantie woning).  
De voorgenomen nieuwbouw tast de monumenten niet aan.  

 
Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) 

Als gevolg van het Verdrag van Valetta, dat in 1998 door het Nederlandse parlement is goedgekeurd en in 

2007 zijn beslag heeft gekregen in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, stellen Rijk en 
provincie zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet 
worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen 

bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient voorafgaand aan bodemingrepen 
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen 
vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. 

Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten neergelegd in onder meer de Cultuurnota 2005-2008, de Nota 
Belvedère, de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening 2000/2002, het Structuurschema Groene Ruimte 2, een 
brief van de Staatssecretaris van OC&W aan de Tweede Kamer van 17 april 2000, de herziene Wet op de 

Archeologische  monumentenzorg en diverse publicaties van het Ministerie van OC&W. 
 
 
Ecologie 
Beleid 

De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig 
grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een 
samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd 

door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De EHS is op 
provinciaal niveau uitgewerkt, de PEHS. 
 
Normstelling 
Natuurbeschermingswet 1998 

Uit een oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in 

werking is getreden, van belang. Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 
a. door de minister van LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
b. door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten; 

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 
 
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm van 

verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de minister van 
LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel van het 
bestemmingsplan.  

Speciale beschermingszones maken onderdeel uit van een samenhangend Europees ecologisch netwerk: 
Natura 2000. Dit netwerk is vergelijkbaar met de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur, echter op 
Europees niveau. 

 
Het plangebied ligt in het Natura 2000-gebied "Noordhollands Duinreservaat". Het perceel zelf is niet 
aangeduid als habitatrichtlijn gebied, maar de direct omliggende bos- en duingebieden wel. Zij worden 

beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet. Verandering van gebruik op het perceel kan 
gevolgen hebben voor dit gebied. Het plangebied maakt tevens deel uit van de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS/ grote aaneengesloten natuurgebieden). 

 
Flora- en faunawet 

Binnen de Flora- en faunawet heeft een groot aantal planten- en diersoorten een beschermde 

status. Voor alle ruimtelijke ingrepen, die mogelijk leiden tot verstoring of vernietiging van beschermde 
soorten, dient ontheffing te worden aangevraagd op grond van de Flora- en faunawet. Het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) stelt eventueel aan ontheffingen nadere eisen. 

Daarvoor en voor het al of niet verlenen van de ontheffing is het criterium: de gunstige staat van 
instandhouding van de soorten. 
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4. Milieu aspecten en onderzoeken 
 
 
4.1 Wegverkeer 
 
Op de locatie zijn 6 woningen gesloopt. Op de locatie zullen 14 woningen worden teruggebouwd. Per 
saldo komen er dus 8 woningen bij. Op basis van door de CROW opgestelde kengetallen, blijkt dat deze 

woningen 50 motorvoertuigbewegingen per gemiddelde werkdag genereren. Net als in de huidige situatie 
worden de woningen ontsloten vanaf de Verspyckweg.  
 

 
4.2 Milieuzonering 
 
In de nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven met een hindercirkel aanwezig 
 
 
4.3 Externe veiligheid 
 
Inrichtingen: 

Op de Risicokaart Noord-Holland zijn in de omgeving van het plangebied geen risicovolle objecten waar te 
nemen. Er hoeft derhalve niet aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen te worden getoetst.  

 
Transport gevaarlijke stoffen: 

In de omgeving van het plangebied zijn geen transportroutes aanwezig waar gevaarlijke stoffen over 

worden vervoerd. 
 
 
4.4 Luchtkwaliteit 
 
De vervanging van 6 verouderde woningen door 14 nieuwe woningen draagt ‘niet in betekenende mate’ bij 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit waardoor er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te 

vinden.  
 
 
4.5 Bodem  
 
Voor de locatie heeft een vooronderzoek bodem plaatsgevonden. Daaruit zijn geen belemmeringen naar 
voren gekomen die de gewenste bestemming onwenselijk maken. Wel is op het maaiveld en in de 
bovengrond puin aanwezig wat kan duiden op de aanwezigheid van asbest.  

 
Bij de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is 
het noodzakelijk een monster van deze grond te laten analyseren op asbest en indien noodzakelijk 

saneringswerkzaamheden uit te voeren. 
 
 
4.6 Archeologie  
 
Het plangebied is gelegen in het gebied van de zogenaamde Jonge Duinen, welke zijn gelegen op de 
Oude Duinen die op hun beurt weer op de strandwallen zijn ontstaan. In de top van de Oude Duinen en de 

strandwal kan bewoning worden aangetroffen uit de periode van de IJzertijd tot en met de Late 
Middeleeuwen. Duidelijk is dat de te verrichten grondwerkzaamheden zullen leiden tot verstoring van de 
bodem. De voorgenomen werkzaamheden zullen echter niet tot in de top van de Oude Duinen 

reiken waardoor de voorgenomen werkzaamheden geen bedreiging zullen vormen voor eventueel 
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aanwezige archeologische warden. Daarnaast is de omvang van de toekomstige ingreep kleiner dan de 
2500m2 waarvoor de dubbelbestemming archeologie is opgenomen in het 
(voorontwerp)bestemmingsplan.  

Op basis van het verrichte bureauonderzoek van januari 2011 wordt verder onderzoek niet nodig geacht. 
 
 
4.7 Flora en fauna  
 
Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied. Aangezien hiervoor ook een woonbestemming op de 
locatie lag hoeven geen procedures gevolgd te worden. Aangezien het plangebied zich bevindt buiten de 

Ecologische Hoofdstructuur, levert dit geen beperkingen op. 
In augustus 2010 heeft een natuurtoets plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat in het gebied flora en 
fauna voor komen die zijn beschermd onder de Flora en Fauna wet tabel 2 en 3. Verstorende 

werkzaamheden moeten daarom buiten het broedseizoen plaatsvinden. Om een kolonisatie van 
rugstreeppadden te voorkomen moet het gebied worden afgeschermd.  
 
 
4.8 Watertoets  
 
Het plangebied ligt in een primaire waterkering. Aangezien het binnen een kustplaats ligt is bouwen toch 

toegestaan mits niet in de kering (kelders) wordt gebouwd. Op de locatie neemt het verhard oppervlak toe. 
Een deel van de verharding zal bestaan uit waterdoorlatende bestrating waarbij hemelwater direct kan 
infiltreren in de bodem. De toename van het verhard oppervlak blijft daardoor onder de 800m2, waardoor 

niet hoeft te worden gecompenseerd. De toename van afvalwaterproductie kan worden opgevangen in het 
bestaande stelsel. Deze conclusie is door het Hoogheemraadschap bevestigd. 
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stedenbouwkundig plan – figuur 4 
 

 

koloniehuizen aan de Verspyckweg – figuur 5
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5. Planbeschrijving 
 
5.1 Inleiding 
 
Uit de analyse van de bestaande situatie (hoofdstuk 2), het beleidskader en de milieurandvoorwaarden 
kan worden afgeleid dat voor de ontwikkelingslocatie het behoud van het groene karakter, van bos en 
duinlandschap en de cultuurhistorische waarde van de koloniehuizen richtinggevend zou moeten zijn. Bij 

herontwikkeling van de locatie worden deze bestaande ruimtelijke kwaliteiten zoveel mogelijk behouden 
en waar mogelijk versterkt. Op de locatie is een stedenbouwkundige opzet bedacht in verschillende zones. 
Een nieuw appartementengebouw aan de Verspyckweg is een moderne vertaling van het Koloniehuis. 

Daarachter, in de tweede linie zijn twee korte blokjes rijwoningen gesitueerd. De eengezinswoningen 
hebben een kleine privé tuin, de rest van het perceel is openbaar toegankelijk en groen ingericht. 
 

 
5.2 Bebouwing 
 
Aan de Verspyckweg zal een appartementengebouw verrijzen met dezelfde allure als de koloniehuizen. 
De entree komt aan de Verspyckweg, de loggia’s of balkons zijn op het zuiden gericht. De massa moet 

duidelijk zijn opgebouwd uit meerdere volumes, met een voorkeur voor een driedeling in de plattegrond. 
De zijbeuken steken uit t.o.v. de middenbeuk. De ontsluiting is aan de noordzijde gelegen.  
Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen waarbij op de begane grond twee appartementen en de bergingen 

zijn ondergebracht. Op de verdiepingen liggen drie appartementen per laag waarbij de bovenste drie in de 
kap zijn gesitueerd. De nok van het gebouw is lager dan die van het Zeehuis, namelijk 10 meter. De 
geleding van de bouwmassa wordt ondersteund in de hoogte en de kapvorm. De zijbeuken hebben een 

lage goot en een hoge nok. De middenbeuk heeft een plat dak van maximaal 10 meter hoog.  
Het gebouw bevat 8 appartementen met een oppervlakte van 90 tot 120 m2 bvo.  
 

Ten zuiden van het appartementengebouw kunnen bouwmassa’s met eengezinswoningen gerealiseerd 
worden. Deze woningen liggen vrij in het duinlandschap. Voor de laagbouwwoningen zijn verschillende 
typen mogelijk. Vast staat dat ze allen in plaats van een tuin een verhoogd terras op het zuiden hebben.  

De ontsluiting is vanaf het tussengebied. De woningen zijn per drie geschakeld waardoor er een zichtlijn 
op de natuur open blijft. Tussen beide blokjes staan bergingen. Deze hebben net als de woningbouw een 
kap. Het betreft 6 eengezinswoningen van twee lagen en een kap. De kap accentueert de individuele 

woning en heeft een nok van maximaal 10 meter hoog en een goot van 6,5 meter hoog. 
 
 

5.3 Openbare ruimte en groenstructuur 
 
Voor de locatie is een stedenbouwkundige opzet bedacht in verschillende zones. Voorop het perceel staat 
het appartementengebouw aan de Verspyckweg. Het voorterrein bestaat uit een brede groen zone met 
een ruig karakter: ongecultiveerde duinbegroeiing en beplanting als bij de overige koloniehuizen. Aan 

weerszijden van het  appartementengebouw zijn parkeerstroken gesitueerd voor bewoners en bezoekers. 
De parkeerdruk is hoog en zal op een efficiënte en doelmatige manier moeten worden opgelost. De 
parkeerstroken zullen net zoals op de Elzenlaan met gras begroeid zijn om een zo groen mogelijk beeld te 

bewerkstelligen. Het tussengebied (binnenterrein) heeft een semi-openbaar karakter met 
gebruiksmogelijkheden, zoals een speelplek voor het appartementengebouw en de woningen. Het terrein 
is voornamelijk natuurlijk groen ingericht. Op het perceel worden de waardevolle bestaande bomen 

behouden. Uit de kluiten gewassen struiken worden verwijderd. Verlichting zal spaarzaam worden 
toegepast.  
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5.4 Verkeer en parkeren 
 
De ontsluiting vindt plaats vanaf de Verspyckweg. Rondom het appartementencomplex wordt een 
éénrichtingsweg aangelegd ter ontsluiting van de parkeerplaatsen en de woningen. Op de locatie worden 

voor 14 woningen 24 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarmee wordt voldaan aan de gemeentelijke 
parkeernorm. De parkeerplaatsen worden gerealiseerd op privé terrein van de woningen en zijn alleen 
toegankelijk voor de bewoners. 
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6. Juridische planbeschrijving 
 
 
6.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 5 zijn de planuitgangspunten voor het plangebied op basis van de ruimtelijke en functionele 
structuur weergegeven en heeft een afweging plaatsgevonden van eventuele tegenstrijdige belangen. 

Deze uitgangspunten zijn (juridisch) vertaald naar het bestemmingsplan. In dit hoofdstuk wordt de 
doorvertaling van de planuitgangspunten naar planregels en plankaart (de verbeelding) verwoord.  
 
 
6.2. Opzet van de regeling  
 
Het nieuwe bestemmingsplan Verspyckweg 12-18 vervangt een klein deel van het bestemmingsplan 
Bergen aan Zee, vastgesteld december 2011. De voorgenomen nieuwbouw past niet in dit vigerende 

bestemmingsplan. Gekozen is voor een gedetailleerde opzet van het nieuwe bestemmingsplan, welke zo 
veel mogelijk overeenstemt met het bestemmingsplan Bergen aan Zee, overeenkomstig de recente 
formele eisen van vormgeving volgens de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. De planregels zijn als volgt 

opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de Inleidende regels aan bod.  Het betreft hier de Begrippen (artikel 1) 
en de Wijze van meten (artikel 2). In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels zijn de regels, behorende bij de 
verschillende bestemmingen, opgenomen (artikel 3 tot en met 6). Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen, 

bevat verschillende algemene regels die van toepassing zijn (artikel 7 tot en met 11). Tot slot zijn de 
Overgangs- en  slotregels opgenomen in hoofdstuk 4.   
Hierna wordt allereerst ingegaan op de Inleidende regels en verschillende bestemmingen. Vervolgens 

wordt ingegaan op de Algemene regels en de Overgangs- en slotregels.    
 
 

6.3. Bestemmingen  
 
6.3.1. Inleidende regels  
Artikel 1  Begrippen  
In dit artikel zijn de in de regels gehanteerde begrippen verklaard.  
Artikel 2  Wijze van meten  
In artikel 2 is vastgelegd hoe onder andere hoogte, oppervlakte en inhoud moet worden gemeten.   
 
 
6.3.2. Bestemmingsregels  
 
Artikel 3  Tuin   
Een deel van de gronden die grenzen aan de bestemming Wonen-1 zijn bestemd voor Tuin. Ter plaatse is 

uitsluitend de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. In de planregels is een 
ontheffing opgenomen voor het realiseren van kleinschalige aan- en uitbouwen. 
 
Artikel 4  Verkeer- en verblijfsgebied  
Deze bestemming bevat een rondgaande  ontsluitingsweg voor het bouwplan. Hierin zijn ook 
parkeervoorzieningen, groen en water mogelijk. 
 
Artikel 5 Wonen-1   
De bestemming Wonen-1 geldt in de gemeente voor woongebieden en percelen met aaneengebouwde 

woningen (twee-aaneengebouwde- of rijtjeswoningen, appartementen en bijgebouwen >50 m2) en 
vrijstaande woningen in een strakke stedenbouwkundige setting. Deze woningen komen veel voor in de 
rest van de dorpskern, en zijn daar ook zo bestemd. Rond de bebouwing wordt een bouwvlak opgenomen. 

Dit betekent dat het hoofdgebouw slechts beperkt uitgebreid mag worden. Uitbreidingen kunnen uitsluitend 
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plaatsvinden in de vorm van aan-  of uitbouwen. Uitbreiding van de hoofdgebouwen is niet wenselijk om 
dat dit doorgaans directe invloed heeft op de gebruikswaarde van naastgelegen percelen. Gestapelde 
woningen  (appartementen) worden aangeduid met (gs).  De andere woningen zijn aaneengebouwd.  

Voor de hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en dergelijke zijn in artikel 5.2 de bouwregels 
opgenomen.  
 
Erfbebouwing   
Gebouwen en overkappingen   

Binnen de woonbestemming wordt alleen naast het hoofdgebouw erfbebouwing toegestaan in de vorm 

van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen (al dan niet aan het hoofdgebouw gebouwd) onder 
een aantal voorwaarden. De gronden bestemd voor Tuin, komen in beginsel  niet voor gebouwen en 
overkappingen in aanmerking (zie ook kopje Tuin).  Bij de overige bebouwing, zowel rijbebouwing als 

gestapelde bebouwing zijn bijgebouwen en overkappingen niet toegestaan. 
 
Oppervlakte   

De maximale oppervlakte van erfbebouwing bedraagt 50 m², mits een aaneengesloten oppervlakte van 
ten minste 25 m² van het zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt blijft. Dit om voldoende buitenruimte 
te garanderen.  
 
Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijf smatige activiteiten   
Binnen de woonbestemming worden mogelijkheden opgenomen voor het uitoefenen van aan-huis-

gebonden beroepen. Onder een aan-huis-gebonden beroep wordt verstaan het beroepsmatig verlenen 
van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te 
stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, 

welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing 
wordt uitgeoefend.  
Tevens wordt toegestaan dat binnen de woonbestemming onder een aantal voorwaarden kleinschalige 

bedrijvigheid kan worden uitgeoefend. Het betreft hier activiteiten waarvoor geen melding- of 
vergunningplicht op grond van de milieuwetgeving geldt en die door de beperkte omvang in een gedeelte 
van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. Het gaat hier om bedrijvigheid 

die verenigbaar is met de woonfunctie en welke niet leidt tot aantasting van de woonkwaliteit en welke niet 
leidt tot parkeeroverlast. Voorbeelden van de toegestane bedrijvigheid is een kapper aan huis, bed & 
breakfast, een kunstenaar of een kleinschalig ambachtelijk bedrijfje (bijvoorbeeld maken van sieraden). 

Horeca en detailhandel worden vanwege de mogelijke negatieve effecten op de omgeving uitgesloten.  
De activiteit dient te worden uitgevoerd door de bewoner van de woning. De oppervlakte die gebruikt mag 
worden voor een aan-huis-gebonden beroep of kleinschalige bedrijvigheid, is in artikel 5.4.1. aan een 

maximum (25% van het woonoppervlak met een maximum van 50 m²) gebonden om te voorkomen dat het 
woonkarakter wordt verdrongen door de niet-woonfunctie.  
 

In de bijgebouwen is geen slaapgelegenheid toegestaan. De woningen mogen ook niet als 
recreatiewoning worden gebruikt (artikel 5.4.2). 
 
 
Artikel 6  Waarde-Archeologie  
De archeologische waarden in plangebied worden beschermd door middel van de dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie.  
In het plangebied wordt rekening gehouden met archeologie bij een planomvang van 500 m2 en groter,  
en grondroerende werkzaamheden dieper dan 40 cm). Op deze manier is ook het plangebied voorzien 

van  bijbehorende regels en vergunningen. 
 
3. Algemene regels   
Artikel 7  Antidubbeltelregel   
Het doel van de antidubbeltelregel is te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde 
gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven 
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terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt 
gesteld.  
 
Artikel 8  Algemene bouwregels   
De op de plankaart aangegeven bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen worden 
overschreden met kleine bouwdelen. In dit artikel is geregeld hoe groot de overschrijding mag zijn en 

onder welke voorwaarden.   
 
Artikel 9 Algemene ontheffingsregels   
Voor ondergeschikte afwijkingen van het bestemmingsplan is een algemene ontheffingsbevoegdheid 
opgenomen. De onderhavige regeling voorziet in verband met de gewenste duidelijkheid, in een objectieve 
begrenzing van het toepassingsbereik van de vrijstelling.    
 
Artikel 10  Wijzigingsregel   
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van kleine overschrijdingen  van de 

bestemmingsgrenzen.   
 
Artikel 11 Uitsluiting aanvullende werking bouwvero rdening   
Bij bestemmingsplannen bestaat de kans dat bij toetsing van bouwaanvragen sprake is van aanvullende 
werking van de bouwverordening, omdat het bestemmingsplan ter zake van de  stedenbouwkundige 
bepalingen uit de bouwverordening (zoals rooilijnen) niets regelt. Deze aanvullende werking kan 

ongewenst zijn, omdat het bestemmingsplan met opzet meer globaal is gehouden ten aanzien van deze 
onderwerpen. Artikel 11  voorkomt dat bepalingen uit de bouwverordening alsnog van toepassing kunnen 
zijn.  

 
 
4.  Overgangs- en slotregels   
Artikel 12  Overgangsrecht    
Het overgangsrecht ten aanzien van bouwen is gegeven conform de Wro. Enkele  bouwmogelijkheden in 
afwijking van de regels blijven bestaan voor gebouwen die afwijken van het plan. In de praktijk zal dat hier 

niet voorkomen. Bestaande afwijkingen mogen niet worden vergroot. Uitbreiding is slechts mogelijk met 
een ontheffing van burgemeester en wethouders.  
Lid 2 betreft de overgangsregels met betrekking tot het gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken 

dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Dit gebruik mag worden 
voortgezet. Wijziging van het gebruik is slechts toegestaan indien de  afwijking hierdoor niet wordt 
vergroot.  

 
Artikel 13 Slotregel   
Het laatste artikel van de planregels betreft de citeertitel van het onderhavige bestemmingsplan   

 



 26

 



 27

7. Uitvoerbaarheid 
 
7.1. Economische uitvoerbaarheid  
 
In artikel 6.12 van de Wro staat dat de gemeente verplicht is een exploitatieplan vast te stellen voor de 
gronden waar een aangewezen bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 Bro staat wat verstaan wordt 
onder een bouwplan. De ontwikkeling die in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt is een 

aangewezen bouwplan. Aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan 
begrepen gronden anderszins is verzekerd, is het niet nodig een exloitatieplan bij dit bestemmingsplan te 
voegen.  

 
7.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de omwonenden van het plangebied. Daarnaast zijn en worden 
omwonenden geïnformeerd zowel aan het begin van de bouwplanontwikkeling als bij het ter inzage leggen 

van dit bestemmingsplan.  
 
Indien de resultaten uit de inspraak en het overleg ex artikel 3.1.1Besluit ruimtelijke ordening bekend zijn, 

zal dit hoofdstuk verder worden aangevuld. 
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