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EEN DUINDOORN.SPECIAL

BELEIDSNOTITIE VAN DE STICHTING BERGEN AAN ZEE

Op 30 maart j.l. vond in Het Zeehuis aan de Verspyckweg de
informatiebijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden
plaats. Centraal stond de bespreking van een conceptnotitie inzake
de toekomst van Bergen aan Zee. Tijdens deze geanimeerde
bijeenkomst kwamen tal van suggestiçs naar voren. Het bestuur
heeft deze verwerkt en biedt u deze notitie aan als een speciale
aflevering aan van DE DUINDOORN.
Deze beleidsnotitie zal de komende jaren voor het bestuur de
leidraad zijn voor haar onderhandelingen met de gemeente.

De productiekosten van deze notitie zijn met echt hoog. Toch drukt
de huis-aan-huis-verspreiding en de overige verspreiding van de
350 (!) kopieen zwaar op onze financiële scñouders.
Een financiele bijdrage ter leniging van onze kosten wordt ten
zeerste op prijs gesteld. Uw donatie kunt u overmaken op de
bankrekening van de Stichting Bergen aan Zee, Verenigde
Spaarbank NV te Bergen NH, rekeningnr. 84.90.37.042.
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van de Stichting Bergen aan Zeein verband met
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BERGEN A.AN ZEE

Een notÍtÍe van

NATUURBEHOUD NIET VOLGEBOTII,ID

de Stichting Bergen aan Zee

1. INLEIDING.

In L906 werd het dorp Bergen aan Zee gesticht door het echt-
paar Van Reenen-Volter. BíJ de ontwikkeling van het dorp is
vanaf het begln met grote zorgvuldÍgheid aandacht besteed aan
de ruimtelijke vormgeving. Deskundigen van naam, zoals Berlage
en Springer, werden uitgenodÍgd om plannen te maken voor deze
nieuwe nederzetting. De aanvankelijke fdeeen voor een agrarÍ-
sche exploÍtatie werden bijgesteld en aangepast. De doelstel-
ling richtte zich in het vervolg op de ontwikkelÍng van Bergen
aan zee als badplaats.

BiJ de ontwikkeling en bebouwing van het dorp heeft de famiJ-ie
Van Reenen een rol van belang gespeeld. In een tiJd dat er nog
geen of nauwelijks aandacht bestond voor natuurbehoud en de
overheLd zÍch daar nog verre van hield had de natuur- en
Iandschapszorg bij hen reeds een grote aandacht. Op een moment
dat nog geen regelgeving bestond over het ruimtelijk beleid
maakte de familie van Reenen een eigen regelgeving door middet
van de vele beperkingen die aan de eÍgenaren van de door hen
verkochte percelen werden opgelegd.

Na de Tweede ülereldoorlog moest Bergen aan Zee grotendeels
opnieuw opgebouwd worden. Het grootste gedeelte van de villa's
eras op last van de Duítse bezetter afgebroken. Evenals voor de
oorlog werd een aantal villats gebouwd, in omvang kleÍner en
in aantal meer. Een groot gedeelte daarvan werd gebouwd als
tweede huis. De ruimtelijke structuur van Bergen aan Zee
wiJzÍgde echter nauwelÍjks. Het Parnassiapark en het Engelse
Park bleven onaangetast. Het bleef een kleÍne famíliebadplaats
met veel ruimte en rust.
Plannen om deze ruimtelijke structuur van Bergen aan Zee, te
verstoren zijn er veel geweest. In het begin.van de vijftíger
jaren werd daartoe een eerste aanzet gegeven. Door de toename
van het autoverkeer en de opening van de Velsertunnel werd
Bergen aan Zee sneller bereikbaar voor de Randstad en daar
buÍten. Bergen aan Zee moest meegaan in de vaart der volkeren
en plannen met grote hotels en een nieuwe "sky-IÍne" werden
ontwikkeld. De plannen bleven plannen en nieuwe plannen kwa-
men. Maar de oorspronkelijke ruimtelijke structuur hield
stand.

Toch ging de veranderende tijd niet ongemerkt voorbij.
Met "BeIIo" verdween het tramstation en daarmee het oorspron-
kelijke centrum van het dorp. Daarvoor in de plaats kwam er
een groot parkeerterrein en een flatgebouw als beeldbepalend
voor het dorp. De oorspronkelijke koloniehuizen werden woon-
eenheden en het dorp werd overigens maar op zeer beperkte
schaal uitgebreíd (Transvaal, Julianaduin).

De ruimtelijke structuur kwam van overheidsr^¡ege ter discussie
doordat in de zeventÍger jaren een nieuw bestemmingsplan werd
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ontwÍkkeld en in L982 werd vastgesteld voor Bergen aan zee. De
opkomende aandacht voor natuurbehoud werd afgewogen tegenoverde ( toen bestaande ) r¡¡ens om van Bergen aan zee éen echt ( wo-on)dorp te maken met alle daarbij behorende voorzieningen. Dekeuze viel op het Engelse park als ptek waar nieuwbouw zou
kunnen verrÍjzer:.
Het ís bij een keuze gebreven. De gemeente Bergen en de toen-malige grondeigenaar hebben geen serieuze pogiñgen ondernomen
om tot uitwerking van dit plan te komen.

rn de jaren tachtig nam de aandacht voor natuurbehoud - en
daarmee de aandacht voor de duinen - toe.
Ook werd steeds meer onderkend dat Bergen aan Zee - als kleinefamiliebadplaats een biJzondere plaats inneemt in vergeríj-king met vele andere badpraatsen aan de Nederrandse kust.
Een deel van de bewoners van Bergen. aan Zee moest ontdekkendat desondanks bij voortduring prannen werden bedacht diegrote gevolgen zouden kunnen hebben voor de natuur, het land-
schap en het huidige karakter van Bergen aan Zee.
zíi hebben zLcÌ: telkens verzet tegen verdere planontwikkeling
die er op gericht zou zijn de oorspronkerijke ruimtetijkãstructuur gewerd aan te doen. prannen daarvoor zíjn er involdoende mate geweest. Na een lancering werd er veelal nooit
meer iets van vernomen
Bewoners van Bergen aan Zee hebben ín L990 de Stichting Bergenaan Zee op gerÍcht met als doel het unl-eke en kleÍnèchaligekarakter van Bergen aan zee te bewaren, de aantasting van ãenatuur en het duinlandschap tegen te gaan en verdere bebouwÍngzoveel mogelijk te beperken.

In l-990 trad een nieuw college van Burgemeester en hlethoudersaan Ín Bergen (cDA/PvdA, gesteund door Líberaar Bergen). Eenvan de doelstellingen - zoals geformuleerd Ín het prõgramcor-
lege is om te komen tot een herstructurering van aeigen aanze,e. Hoewel dl'Íderijx ís dat de oorspronkelijke uitgañgspun-ten, zoars geformureerd in het bestemmingspran voor aérgãn- aanzee, verraten zi-jn is voorarsnog niet duiderijk tot welkebeslissÍngen deze doelstelting zal leiden.
rn 199L werd bekend dat een groot deel van de gronden diedestijds toebehoorden aan de familie van Reenen - ãn door henondergebracht in Bouw ExproÍtatie Maatschappíj Bergen aan zeeB.v. in handen van een nieuwe eigenaar zou komen. Met ingangvan l- mei L992 zurlen deze gronden eigendom zijn van smit'ãBouwbedrÍjf B.v. te Beverwijk (see¡. overigens íj (nog) ondui-delijk of dit zal- plaatsvinden middels een overdracht van de
BEM-aandelen, danwel een overdracht van gronden (economisch ofvolredig). Tot- deze gronden behoort ondermeer het EngelsePark, het grondgebied binnen de bebouwde kom van nergen aanzee dat vorgens het bestemmingspran Lgzs voor bebourling inaanmerking komt.

De nieuwe grondeÍgenaar wit in gezamenlÍjk overleg met degemeente meewerken aan een herstructurerÍng van Bergen aanZe'e- Daartoe is op i-0 september L99l- een intentie-overeenkomst
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gesloten tussen de gemeente Bergen en SBB. Deze overeenkomst
Ís er op gericht om Ín open overleg te trachten overeenstem-
ming te verkrijgen over een door de gemeenteraad goed tekeuren Nota van Randvoorwaarden. Deze nota moet de uitgangs-punten bevatten voor de toekomstige herstructurerfng vanBergen aan Zee en leiden tot een samen$¡erkingsovereenkomst
tussen de gemeente en de grondeigenaar. Op basls daarvan dÍent
gekomen te worden tot de uitvoering van afzonderllJke bouw-plannen door SBB in Bergen aan Zee.

Onderdeel van de besluitvorming over de intentie-overeenkomst
vras de beslÍssing - met ínstemmíng van sBB - om aan oD 205
architektuur, stedebouw, onderzoek en randschap bv te Derft
opdracht te geven om na te gaan in hoeverre een bebouwÍng van
de door sBB in eigendom te verwerven gronden en met namé het
Engerse Park - zÍch zou laten verenigen met de aanwezige
landschapperijke en ecorogische waarden van het gebied.

Het rapport van OD 205 is in januari L992 verschenen.
uÍt het rapport brijkt dat de landschappelÍjke en actuere enpotentiele ecologische waarden, alsmede de ruÍmtelijke struc-tuur van het dorp - naar huidige maatstaven van een zo groot
belang zlJn dat een bebouwÍng van het Engelse Park grotenãeels
wordt afgewezen. Dit gebied dÍent vrij van bebouwing te brij-ven, lncrusÍef het gebied rondom het kerkJe. Er wordt geadvi-
seerd de natuurlijke en landschappelijke waarde te versterken,
biJv. door een natuurontwikkelingsproJekt. Een beperkte bebou-
wJ.ng als uitbreidfng en voltooiing van Bergen aan zee wordtmogelijk geoordeerd. Deze bebouwing dient zfch te richten opeen verbeteríng van het (huídÍge) centrum-deer van het aorplnabíj de parkeerpraats en het voormaríg spoon^reg-emplacement.
Slechts een zeet beperkte bebouwing van het engelse Þark wordtmogelÍJk geoordeeld: een driehoek gelegen in de zuíd-westziJde aansluitend aan de Julianalaan en de trlitte$¡eg.

2. DE
DE

STICHTING BERGEN AAN
DUINEN.

ZEE EN DE BESCHERMING VAN

Reeds voor de stichtÍng van Bergen aan zee werd een eersteaanzet tot wetenschappelijke bestudering van de plantengroei
in de Berger duinen gegeven Ín 1886 door F.[v.van Eden.
vanaf het allereerste begin heeft bij de ontwikkering van
Bergen aan zee natuur- en randschapszorg grote aandacht gekre-gen. De zoîg om de beplanting en de beschermj_ng en ontwikxe-ling van de wilde duinflora r^¡as mede in handen lan de bioloogen natuurbeschermer Jac.p.Thijsse. Hij publiceerde over dèplantengroei en de natuurbeschermÍng in en om Bergen aan ze,eo.a. in de landerijke pers. rn Lg2o verscheen J.T-.p. Bijhou-wers Geobotanische studie van de Berger duinen, waarin met
name de aandacht zích ríchtte op de duinen rondom Bergen aanzee. Enige artikeren verschenen in die periode in weteãschap-pelijke tijdschriften.
rn de jaren vijftig verscheen een studie over de prantengroeiin de verbrande pan. rn de jaren zestig bevestigde geololisch
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onderzoek de biJzondere eÍgenschappen.van grond en bodem in en
om Bergen en Bergen aan Zee. Het bevestÍgde dat de herkomst en
de eigenschap van zand - grofweg gesteld - ten noorden van
Bergen aan Zee anders r^¡as dan zand ten zuiden van Bergen aan
Ze,e,. Van deze verschillen beinvLoedt de factor kalk de plan-
tengroel het meest. Bergen aan Zee ligt juist op het grensge-
bied van het kalkarme htaddendÍstrict en het katkriJke Renodu-
na]-e district.

Op grond van het vorenstaande vormen de onbebouwde duinterrei-
nen binnen de bebouwingsgrens van Bergen aan Zee een uniek en
onvervangbaar natuurterrein. Dit is ook een van de conclusies
in het rapport van OD 2O5.

Het open terrein !,raarop het kerkje ís gelegen, geniet ten dele
aI een beschermde status. BlÍjkens het vigerende bestemmings-
plan Ís daaraan reeds de bestemming natuurgebied toegekend.
Samen met het Engelse Park vormt het een fraai duÍngebÍed,
licht glooiend en aantrekkelijk begroeid. Het gehele gebied
IÍgt dÍrekt op de overgang van de genoemde plantengeografÍsche
distrj-cten. De kwalitelten komen vooral tot uJ-ting in duing-
raslandvegetaties. In een mozaÍekpatroon worden ln dit grens-
gebled vegetatÍes van beide hiervoor genoemde districten
aangetroffen.

Het Engelse Park en het gebied rondom het kerkJe hebben echter
veel meer te bieden dan a1leen plantengeografisehe kwalÍtei-
ten. Er bevinden zich goed ontwikkelde "zeedorpenvegetaties"
en in de diepste valleien restanten van duinvalleivegetaties.
Voor beide terreÍnen gaat het daarbiJ om ca. 233 soorten
hogere planten waarvan een aantal beschermd danwel bedreigd
is.

De Stlchting Bergen aan Zee Ís van oordeel dat een bebouwing
van het Engelse Park het terrein $¡aarop het kerkje is gelegen
een ernstÍg verlies zou betekenen in natuurwetenschappelijk en
IandschappelÍjk opzicht. DÍt verlies wordt nog groter indien
gekeken wordt naar de verdere ontwÍkkeling van natuurwaarden.
Er liggen grote kansen om door natuurtechnische miIíeubouw
Íets terug te krijgen van de oorspronkelijke vochtige vallei-
vegetaties. Vooral in het Engelse Park zou dit zonder veel
moeite en kosten gerealiseerd kunnen worden.

* De Stichting Bergen aan Ze.e, heeft grote waarderÍng voor
het onderzoek en de conclusies van OD 2O5. Toch wil zíj
benadrukken dat iedere vorm van bebouwing of andere
natuurvreemde ontwikkeling voor het gehele Engelse park
ongewenst ís. Iedere aantastÍng dÍe leidt tot een kwali-
tatieve en kwantitatieve verminderÍng van de duÍnen in
Bergen aan Ze,e wordt afgewezen. Om die reden wijst de de
StÍchting evenzo af een mogelijke bebouwÍng van de KuÍI.
De Stichting zaL alles in het werk stell_len om de duÍ-
nen - !Áraaronder het EngeJ-se Park en de terreinen rondom
het kerkje - zoveel mogelijk tegen aantasting te bescher-
men en zaL er naar streven de aktuele en potentiele
waarden ervan te vergroten.
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De Stichting Bergen aan zee staat in haar streven tot
van de natuurlijke en landschappelijke waarde van het
Park en omliggende terreinen beslist niet alleen.

behoud
Engelse

r3

De aandacht voor de natuur en met name ook de duinen is de
Iaatste jaren aanzienlijk toegenomen. In natÍonaal en Ínterna-
tlonaal verband wordt het belang onderkend van handhaving van
natuur- en duingebieden. Ook bij de RÍjks- en provinciale
overheid.Terreinen die, zoals het Engelse Park en het terrein
rond het kerkje, in een overgangsgebíed tussen katkrÍjk en
kalkarm liggen, nemen daarbij nog een extra bijzondere positie
Ín.
Het bijzondere karakter van de duinen fn het algemeen heeft
aanlefding gegeven om deze een beschermde status te geven.De
riJksoverheid heeft in het Natuurbeleidsplan aangegeven dat
alle alszodanig nog herkenbare delen van het duingebied als
kerngebied passen in de ecologÍsche hoofdstructuur, waarbij de
aanleg van wooncomplexen niet verenÍgbaar is met de natuur-
funktie van het duingebied. De provincie Noord-Holland (Díenst
Ruimte & Groen) adviseert de terreinen onder de Natuurbescher-
mingswet te stellen. Het MinÍsteríe van Landbouw, Natuurbeheer
en VÍsserij (Direktl-e Natuur, Bos, Landschap en Faunabeheer)
heeft in het kader van het Natuurbeleidsplan het advíes- en
onderzoeksburo "Duin + Kust" te Leiden opdracht gegeven een
advÍes op te stellen ínzake te beschermen dulngebieden. Voor
het duingebÍed binnen de gemeente Bergen tuÍdt het advíes
ondermeer dat het terrein rond het kerkje en het gehele Engel-
se Park onder de Natuurbeschermingswet gesteld zou moeten
worden.
De StÍchting DuÍnbehoud te Leiden heeft onlangs een Nota
uitgebracht "Zee, Zand en Zorgen Knelpuntennota Nederlandse
DuÍnen" De eventuele bouwplannen voor Bergen aan zee, z.{jn
daarin opçlenomen als een van de bedreÍgingen voor de duinen.
In het beleidsplan L992-L994 van deze stichting heeft het
tegen gaan van eventuele plannen tot een bebouwing van duín-
terreÍnen Ín Bergen aan Zee een zeer hoge priorÍteit.

DE STICHTING BERGEN A.A,N ZEE EN HET BEHOUD VAN HET
BIJZONDERE KARAKTER VAN HET DORP.

Vanaf het allereerste begin heeft de ruimtelijke ordeníng
grote aandacht gehad van de stÍchters van het dorp. zo ís het
basisstratenplan van Bergen aan zee en het ontwerp van de
Zeeweg van de hand van de landschapsarchitect L. Springer. De
bekende architect Berlage werd voorts verzocht een ontwerp te
maken voor een plan van bebouwing.

De plannen en ideeen van Springer en Berlage zijn terug te
vÍnden in de huidige ruimtelijke structuur van Bergen aan Ze,e.
De zeet'reg is de enige ontsluitingsweg gebleven en vormt de
verbinding met Bergen en het achterland en is een van de
mooiste r^regen van Nederland.
Het Parnassiapark en het Engelse Park vormen twee grote groene
Iongen waaromheen de oorspronketÍjke bebouwÍng zj-cl: bevindt.
Deze bebouwing is slechts beperkt uitgebreid. In de vijftiger
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Jaren is een gedeelte van de in de oorlog verwoeste bebouwing
hersteld en vervangen. Naast herbouw van het hotel Nassau
Bergen had dÍt tot gevolg de bouw van enÍge andere hotelacco-
modatie en van in overwegende mate vakantievillats alsmede een
zeeî Ín het oog sprÍngend flatgebouw (Alexanderflat). De
grootste veranderlng na t{.O II ontstond door het verdwijnen
van de spoorrâregverbÍndÍng van Alkmaar via Bergen naar Bergen
aan Zee, en daarmee "BeIIo". In deze, periode is l-n een bepaald
opzicht het karakter van het dorp veranderd. Vanwege het
toegenomen autoverkeer werd een grote parkeerplaats aangelegd.
Het oorspronkelÍjke centrum direkt ten oosten van de Jacob
KaIffweg, nabÍj het huidige busstation - alwaar destijds
"Bello" arriveerde - verplaatste zich naar het einde van de
Zeeweg en het Rode P1ein râraar het autoverkeer arrÍveerde.
Sedert de jaren zestÍg is in de ruimteliJke structuur slechts
op beperkte schaal verandering gebracht. Uítbreíding vond in
feite alleen plaats door villa-bouw aan de Fazantenlaan en
Transvaal alsmede de bouw van een appartementengebouw (Julia-
naduin ) .

Het huidige aantal wooneenheden bedraagt omstreeks 3OO.
Het overgrote deel daarvan wordt gevormd door vrijgelegen
huizen en vilra's met een grote diversiteit in bouwstiJl. De
gevarieerdheÍd van het relief vraarop de bebouwing is gelegen
is evenzo kenmerkend. Er Ís nauwelijks sprake van enige hoog-
bouw (behoudens de twee flatgebouwen). Er Ís overigens ook
vriJwel geen sprake van appartementenbouw op kleinere schaal.
De beeldbepalende gebouwen van Bergen aan Zee zijn:
VÍlla "de Horizon", hotel "Nassau Bergen", JulianaduÍn, A1exa-
nderflat, hotel "Monsmarêfl", het Zeehuís, het voormalig Bio-
vakantieoord en het Vredeskerkje.

Een groot gedeeJ-te van de aanwezige woonruÍmte, zowel apparte-
menten ars vÍlrars, wordt -als vanouds - gebruÍkt als vakan-
tiewoning en Ís niet permanent bewoond. Het aantar permante
bewoners varieert. rn de jaren vijftig nam dit aantal toe
hetgeen resulteerde in een toename van de voorzienigen (win-
kers en o.a. een kreuterschool, op particurier initÍatÍef!).
Het is daarna weer gedaatd. De laatste jaren is er $reer een
lichte toename te bespeuren. Het huidige aantar permanente
bewoners is omstreeks 3OO.

De wegenstructuur is ongewijzigd gebleven
slechts een ontsluiting vÍa de Zeeweg en
kom via de Elzenlaan en de JulÍanalaan.
hebben grotendeels een locale funktie.

Er Ís nog steeds
binnen de bebouwde

De overige wegen

Het dorp heeft zijn natuurrijke karakter behouden. De open
verbÍndÍngen met de omlíggende duinen zijn gebleven.
Het is een kleine familÍebadplaats gebreven met beperkte
verbrÍjfsmogelíjkheden. De korte historie van het dorp is
terug te vinden in de verschillende typen van bebouwíng. Erke
periode heeft zijn eÍgen karakter en omvat srechts een beperk-
te hoeveelheid gebouwen.

De StÍchting Bergen aan Zee is van oordeel dat de her-
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structurerfng van Bergen aan Zee een planontwikkellng zal-
moeten omvatten voor het gehele grondgebied van het dorp.
Grotendeels zaL dít moeten inhouden een vastleggtng
(conservering) van de huidlge ruÍmtelÍjke structuur. Het
zaL voor het overige beperkt moeten worden tot een res-
tauratie van het dorp. Een zekere aanpassÍng van de
ruimteliJke structuur zaL daarbiJ mede betrokken kunne,n
worden. Een beperkte uitbreiding van het dorp in dat
verband kan gerechtvaardígd zíjn. Echter een uitbreÍding
van het dorp ten koste van de natuur wordt afgewezen. Een
eventuele uitbreidíng mag het huidige karakter niet
verloren doen gaan. Het huidige kleinschalige karakter
van het dorp blÍJft alleen dan gewaarborgd.

Een planontwikkeling waarbij betrokken is een beperkte uit-
breiding van Bergen aan Ze,e moet gericht ziJn op de bouw voor
permanente bewonÍng. Niet aanvaardbaar is dat de huidige
verhouding tussen permanente bewoníng en weekend/vakantie-
verblijf ten gunste van recreatief verblJ-Jf wordt gewíjzlgd.
Omdat de overheid/de gemeente geen míddelen ter beschÍkking
staan dit te reguleren 1s alleen een beperking in de verdere
bebouwing de enige waarborg hÍervoor. Bergen aan Zee mag niet
verder afgliJden naar een spookdorp in de wfnter. Om die reden
wordt de verdere bouw in Bergen aan Zee van appartementenge-
bouwen van de hand gewezen. De huidige appartementengebouwen
(Alexanderflat en Julianaduin) tonen aan dat deze vrfJwel
uitsluitend als vakantieverblfJf gebruÍkt zullen worden.
OverÍgens staat vast dat het voorzieningennivo niet zaL worden
uitgebreid zodat bewoners geheet aangewezen zullen zíjn op
Bergen.

* De StichtÍng is van oordeel dat het huÍdÍge karakter van
Bergen aan Zee, en haar natuurlÍjke omgeving geen ruimte
biedt voor hoogbouw. Ook aaneengesloten bebouwing en
geschakelde bebouwing dÍent zoveel als mogelijk vermeden
te worden. Het laatste past maar zeet beperkt ín de
huídige ruimtelÍjke structuur. Een grote mate van díver-
siteÍt is ín dat verband evenzo zeeÊ gewenst.

De stichting Bergen aan zee heeft waardering voor het onder-
zoek van OD 2OS en de uit het rapport blÍjkende randvoorr^raar-
den en aanbeveringen (hoofdstuk 5). Toch wit zíj ook hier
nogmaals benadrukken dat zíj een aantasting van het Engelse
Park en het natuurgebied rondom en ten westen van het kerkje
onges¡enst acht.

De in het rapport aangegeven mogerijkheÍd voor bebouwing van
een krein gedeelte van het Engelse Park - een driehoek Ín het
zuÍdwestelijk gedeelte van het terrein nabij de lrtitte$reg en de
Julianalaan - wordt onvoldoende beargumenteerd om dit gebied
aan te tasten. Voorzover de natuur hier niet of nauwelíjks in
het geding is zaL bebouwing aanvaardbaar zijn. Naar oordeel
van de stichting gerdt dat maar zeet ten dele. rn ieder Eevalacht de stichting ongewenst dat een bebouwing plaats vindt
nabij het kerkje voorzover dit de aldaar geregen grepper
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overschriJdt Ín de richtÍng van het kerkje. DÍt natuurgebiedje
is zijn beschermÍng dubbel en dwars waard.

In het kader van de restauratiegedachte bestaat er bij de
Stíchting geen onoverkomeliJk bezwaar tegen een planontwikke-
Ifng gericht op de bebouwlng van het voormalig spoorwegempla-
cement voorzover dit aanslult op de WÍtteweg. Hoewel de ülitte-
weg kenmerken vertoont van het zgrr."zeedorpenlandschap" (lood-
sen, kleine oude huisJes en bepaalde plantensoorten) is een
aanpassing van dít gebied gerechtvaardigd. Een herstel dusda-
nig dat hier ooit r^¡eer een "BeIIo" zaL rÍjden is niet aanneme-
Iijk. û{eI dient onderzocht te worden of dit gebíed mede ten
behoeve van een mogeliJke realisering van alternatieve ver-
voersvoorzl-enlgen naar zee gebruikt za:.. kunnen worden. Aan dit
gebied dat aansluit op de Jacob Kalffweg dient opnieuw een
centrumfunktÍe gegeven te worden.
Een beperkte bebouwÍng aan de zÍjde van het plein J-s daarbij
niet ondenkbaar. GezÍen de hoge lfgging in vergelijkJ-ng net de
omgevÍng (Kerkstraat) en van$¡ege de aansluiting met de bebou-
wing van de t{itteweg dÍent echter voornamelijk sprake te zijn
van een lage bebouwing.

Van groot belang acht de Stíchting dat bij de verdere planont-
wikkeling aandacht besteed wordt aan een goede invulling van
het gebied dat momenteel ís ingerlcht als parkeerterrein.
Herfnrichting daarvan J.s gewenst. De noodzaak tot het instand-
houden van dit gebied als parkeerterrefn wordt ten zeerste in
twfJfel getrokken. Het terrein staat het grootste gedeelte van
het Jaar leeg en geeft dan een aanblÍk die nÍet past binnen de
sfeer van het dorp. Ook blijkt deze parkeerplaats door bezoe-
kers pas gebruikt te worden $¡anneer alternatíeven de berm
ontbreken of gezíen de loopafstand naar het strand níet meer
aantrekkelijk zLjn. Voorts is het beleÍd van de overheid er
steeds meer op gerlcht om het autoverkeer naar de kust af te
renmen en onaantrekketijker te maken. (Ook de gemeente Bergen
denkt Ín deze richting. )
Gezien de ligging is deze plek voorts beeldbepalend voor
Bergen aan Ze,e,.
Naar oordeel van de Stichting zou dÍt gebíed uitermate ge-
schÍkt zijn voor de eventuele beperkte uitbreidÍng van de
bebouwing van het dorp.
De aanblík van Bergen aan Zee - komend vanaf de Zeeweg - kan
hierdoor verbeterd worden. Dit gebied biedt - in aansluiting
op de bestaande bebouwÍng - enige beperkte mogelijkheden voor
bebouwing mede ter afscherming van de achterzijde van de
Alexanderflat. Voorts zou enige bebouwing kunnen plaatsvinden
ter afgrenzing van het natuurgebied rondom het kerkje. In de
ruimtelijke structuur past hier echter alleen laagbouw. Het
kerkje dient zÍjn ruimtelijke funktie temidden van de natuur
te behouden.

DE STICHTING BERGEN AÄN ZEE EN DE RUIMTELIJKE
ORDENING.

Toen in l-906 Bergen aan Ze,e werd gesticht bestond er nog geen
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ület op de Ruimtelijke ordenÍng. De familie van Reenen heeftechter op haar eigen wiJze aandacht besteed en invurlJ_ng
gegeven aan de ruimterijke ordening. De te verkopen perceren-
werden voorzien van een grote hoeveelheid beparÍngèn in devorm van erfdienstbaarheden. Daarmee werden vooischriften
gegeven over de wiJze van gebruik.
Eerst j-n L937 heeft de overheÍd deze taak overgenomen. Heteerste bestemmingsplan werd vastgesteld waarbij Bergen aan zeebetrokken sras. Het Engelse park had daarin de bestemmíng
natuurgebied.

Na de Tweede hlereld oorrog heeft een duídetijke visie op deruimtellJke ontwikkelÍng yan Bergen aan zee aanvankeli5k
ontbroken. Dit heeft geleÍd tot een bebouwing waarbij spraÉeÍs geweest van gelegenheidsplanologie. Zonder een vaslomti5ndplan voor Bergen aan zee werden afzonderlijke bouwplanñenontwÍkkerd en uÍtgevoerd. Dit heeft. gereid tot een aantar
bouwprannen dat - naar huidige maatstaven niet afgestemd is
op de omgevÍng.

rn L975 werd een nieuw bestemmingsplan "Bergen aan zee, vast-gesteld door de gemeenteraad. Gezien de daartegen geuite
bezwaren werd dtt bestemmingsplan eerst in Lggz goeagõxeurd
door de Kroon. Aan de vaststelring $ras gen uítgebreJ_ãe in-
spraakronde voorafgegaan. Op gespannen voet stondeã met elkaarde ürens om van Bergen aan zee een leefbaar woondorp te makenenerzijds en het behoud van de natuur anderzÍJds. BÍj dÍeafwegfng is besroten de aan de noord- en zuidzijde van Èergenaan Zee gelegen duinen verder tegen aantasting te bescherñenen het Engelse Park aan te wiJzen als het gebied waar bebou-wing ten behoeve van het realiseren van een woondorp mogelijk
zou ziJn.

Het bestemmingspran uit L975 i.s nog steeds van kracht.
Het bestemmingsplan kent voorschriften, een toetÍchtÍng en eenplankaart. uit de toelichting brijkt dat het uitgangspunt voorde bebouwÍng van het Engelse park is dat dit voór- 7oE zaLbestaan uit gesubsidieerde bouw en voor 25? uj_t premiekoopr^ro-
ningen. slechts 5E is bestemd voor wonÍngbouw in de ,rii5esektor. Deze opzet zou kunnen leiden tot de bouw van omstreeks
4OO wooneenheden.
Het bestemmingsplan kent geen uitgewerkt ptan voor het EngelsePark. Aan Bew is een opdracht tot uitwerking gegeven. Het isdaarbij nÍet toegestaan van de voorschriften ãf tê wijken. B6.hIis voorts gehouden tot een totare uitwerkÍng van net pran tekomen. Het is daarbij niet toegestaan van het plan af te ürij-ken.

B&w heeft de aan haar opgedragen taak tot uÍtwerkÍng van het
bestemmingspran niet uitgevoerd. Zolang een plan van uitwer-king niet bestaat kan er nie! gebouwd wãrden. De grondeigenaar
heeft geen (jurÍdische) míddelen om de uitwerking van eendergelÍjk plan af te dwingen

De uitgangspunten van het bestemmingsplan 1,975 zijn inmiddelsverlaten. Algemeen is aanvaard dat Bergen aan zee niet zar
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moeten uitgroeien tot een vorwaardig woondorp. Er ziJn gewij-zigde inzichten gekomen over natuurbehoud en de be-schõrmiñgvan de duinen. onderkend is dat Bergen aan zee een uniekkarakter heeft en zich onderscheid van vele andere kustdorpen.
Een ultwerking op basis van het huidige bestemmÍngsplan isniet meer aan de orde. Burgemeester en ütethoudeis- hebbenkenbaar gemaakt daar niet meer toe over te gaan.
* De stichting stelt zich op het standpunt dat de planont-wikkeling van Bergen aan zee, srechts tal mogen plãatsvin-

den middels een herziening van het gehele béstemmingsplanuít L975. De herzÍening zal- enerzÍJds een conserverendefunktie hebben door bestendiging van de feitelijke situa-tie- Anderzijds zaL daarin vastgelegd moeten worden eenzorvuldÍge uitwerking van de aard eñ omvang van toekom-stige bebouwing. Het is niet aanvaardbaar dãt afzondelij-ke bouwprannen - dl-e betrekkÍng hebben op de'gebieden dleonder het huidige bestemmingsplan voor uitwãrkÍng door
B&ÛÙ in aanmerking komen zullen worden uitgevoerd ondertoepassÍng van art. L9 htet R.o. Dit geldt evenzo indienafzonderlijke bouwplannen ontwikkeld worden zonder dathet bestemmingspran rechtskracht heeft (nog geen goedkeu-ríng van Gedeputeerde staten of de Kroon). -oe sficnttngzaL gebruik maken van alle openstaande mogeltjkheden vaãbezwaar, beroep en schorsing om mogelijke -bouwprannen
tegen te gaan die zich niet in overeenstemming "i5n metde door de Stichting voorgestane uitgangspunten.

Een herzíening van het bestemmingsplan zaL er opgericht moetenzijn de huidige ruimtelijke structuur te conserveren. Met namezaL dit moeten inhouden een wijzigíng in de bestemming van hetEngelse Park, de Kuil en (een gedeelte van) het geniea tenwesten van het kerkje in natuurgebied.
Indien met de grondeigenaar niet tot een samentt¡erking wordtgekomen op basis van de hiervoor opgenomen uitgangspuñten ishet nemen van een voorbereidingsbesfuit wenselijk [e. voorbe-reiding van de herziening van het bestemmingspfañ.
_8". w_ijziging van de bestemming van bouwgrón-d Ín natuurgebiedkan leiden tot planschade voor de grondeigenaar die voorvergoedÍng (door de gemeente) in aanmeriirrg foñt.BÍJ de beoordering van de vraag of een herzíening danwelvaststerring van een nieuw bestemmingspran aan de giondeÍge-naar het recht geeft op een planschadevergoeding is ondermeervan betekenis de omstandigheid dat de mogelijkheden dÍe hetoorspronkelÍjke bestemmingsplan hebben gebodeñ nÍet (ti3dig)zijn benut en voorts een ängunstige wijåging van de pranolo-gische inzichten in de lijn der verwachlingen rag en aã grond-ei.genaar het rÍsico van een voor hen naderige beãtemmÍngãpran-wijziging heeft genomen (jurisprudentie Raad van state).

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De natuurlÍjke en landschappelijke
gedeelte van de gebieden díe binnen
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waarden van een groot
de bebouwde kom van
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Bergen aan Zee ziJn gelegen - en met name het Engelse
Park, de Kuil en het gebled rondom het kerkJe ziJn van
een zodaníg belang dat deze gebieden tegen toekomstige
bebouwing veilig gesteld moeten worden en derhalve als
natuurgebied zeker gesteld moeten worden.

Het blJzondere karakter van Bergen aan Zee rechtvaardigt
dat natuurbehoud voorrang dÍent te hebben boven een
toekomstige uitbreidÍng van het'dorp. UÍtbretding van de
bebouwing draagt rÍsico's in zich en zaL het huidÍge
kleinschalÍge karakter verstoren. Bouwplannen zijn onom-
keerbaar.

Een planontwÍkkeling dient zíc,}: Ín hoofdzaak te beperken
tot een restauratfe van het dorp en tot aanpassing van
enige in het verleden plaatsgevonden (ongewenste) ontwik-
kelingen. Deze restauratÍe en aanpassingen kunnen eventu-
eel tot een beperkte uitbreidíng van het huidige aantal
woonheden lefden. Voor bebouwing komen in dlt verband
alleen in aanmerking het huidige parkeerterrein ten
oosten van de Àlexanderflat, een gedeelte van het voorma-
Ilg spoor$reg-emplacement en de noord-westziJde van de
WÍtteweg (zj-e bijlage).

De uitgangspunten van het hufdÍge bestemmÍngsplan zijn
verlaten. De gewiJzigde inzichten díe hebben geleid tot
níeuwe uitgangspunten dienen te worden vastgelegd Ín een
nieuw bestemmingsplan. DÍt bestemmÍngsplan dient zic,lr te
richten op het grotendeels conserveren van de huidige
feJ-telÍjke situatie. De niet-bebouwde gronden binnen de
bebouwde kom van Bergen aan zee - Het Engelse Park, de
Kuit en het gebJ-ed ten westen van het kerkJe - dienen de
bestemming natuurgebied te kríjgen. FínancÍele risico's
ten aanzÍen van planschade lijken op basís van jurispru-
dentie van de Raad van State beperkt' Het uitvoering
çleven aan afzonderlÍjke bouwplannen zonder dat een nieuwe
bestemmingsplan zíJn rechtskracht heeft Ís niet aanvaard-
baar.

Bergen aan Zee
2L april L992
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