
Stichting Bergen aan Zee - Beleidsplan 2021 en verder. 

Doelstelling:  

De Stichting Bergen aan Zee heeft statutair als doel het rustieke en kleinschalige 
karakter van Bergen aan Zee te bewaren, de aantasting van het natuur- en 
duinlandschap tegen te gaan, verdere bebouwing zoveel mogelijk te beperken en 
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin des woords. Deze 
doelstelling is terug te vinden in de statuten die ook op de website       
(https://stichtingbergenaanzee.nl) zijn gepubliceerd.  

Uit het beleidsplan dat in 1992 bij de oprichting van de Stichting is opgesteld 
blijken de onderwerpen waar de Stichting zich voor inzet. Ook uit de 
nieuwsbrieven  “De Duindoorn”, die op de site zijn geplaatst is te zien welke 
inspanningen de Stichting tot nu toe verricht heeft.  

De afgelopen vijf jaar en zoals ook voorzien in de komende jaren zal de Stichting 
zich inzetten tot het voorkomen van ontwikkelingen die het karakter van het dorp 
zodanig kunnen veranderen dat de kernwaarden waar wij naar streven geweld 
worden aangedaan. De Stichting is niet tegen nieuwe ontwikkelingen of 
ontwikkelingen die rechtmatig in het verleden al waren toegekend aan eigenaren 
van grond in Bergen aan Zee. We staan voor om in overleg de mogelijkheden te 
onderzoeken zonder aan de uitgangspunten van de Stichting te tornen. Bergen 
aan Zee zal ook op haar eigen manier aan veranderende behoeften tegemoet 
komen, en daar zal de Stichting, indien zij voor overleggen daarover uitgenodigd 
wordt, vanuit haar doelstelling een bijdrage aan willen leveren. 

Wanneer de ontwikkelingen niet in overeenstemming zijn zal de Stichting in 
overleg of correspondentie treden met gemeente, bewoners, dorpsraad, andere 
samenwerkingsorganen, initiatiefnemers etc. maar zonodig via juridische 
procedures trachten onwenselijke ontwikkelingen te stoppen of in 
overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van de Stichting. 

Beleidsplan: 

De afgelopen jaren is er een enorme druk ontstaan op de kernkwaliteiten van ons 
dorp door bovenmatige druk van projectontwikkelaars door voorgenomen 25% 
uitbreiding van de verblijfeenheden (100 appartementen op een totaal aantal van 
ca. 400 wooneenheden).  

Voorbeelden hiervan zijn projecten als Nieuw Nassau Bergen, Eyssenstein, Prins 
Maurits en Monsmarem. In al deze projecten worden gemeentelijke beleidsregels 
gepasseerd, bestemmingsplannen aangepast en de verkeerde structuurvisie 
gebruikt. Daarnaast is de gemeente bezig met besluitvorming over een nieuwe 
omgevingsvisie (die er pas in 2024 hoeft te zijn) waarbij slechts 1 persoon uit 
Bergen aan Zee betrokken is geweest. 

De Stichting correspondeert regelmatig met het gemeentebestuur en met de 
gemeenteraad, spreekt in bij raadscommissies om aandacht te vragen voor de 
ontwikkelingen in Bergen aan Zee. In het proces rondom het project Nieuw 
Nassau Bergen heeft de Stichting samen met de verontruste bewonersgroep 
Bergen aan Zee een informatieverzoek op basis van de W.O.B. gedaan omtrent de 

https://stichtingbergenaanzee.nl/


interne processen en besluitvorming van de gemeente. Dit heeft zelfs moeten 
leiden tot  uitspraken bij de bestuursrechter omdat de gemeente op geen enkele 
wijze voldoet aan wettelijke termijnen en het aanleveren van gevraagde 
informatie.  

We zullen indien nodig verdere juridische stappen ondernemen of ondersteunen 
om de gemeente te overtuigen van hun ongelijk met betrekking tot de 
kernwaarden van Bergen aan Zee en pleiten voor aanpassing van de plannen bij 
de schaal die voor Bergen aan Zee passend is.  

De wijze van verwerven van inkomsten: 

De inkomsten komen voort uit donaties van personen en instellingen die de 
doelstellingen van de Stichting een warm hart toedragen.  

Daarnaast onderneemt de Stichting acties voor extra inkomsten wanneer er 
verwacht wordt dat extra inkomsten nodig zijn zoals bijvoorbeeld bij 
voorgenomen juridische procedures bij de bestuursrechter of Raad van State.  

Om de communicatie te verbeteren is vorig jaar een website opgestart en is er 
ook een facebook pagina aangemaakt waarmee de activiteiten van de Stichting 
en de lopende ontwikkelingen in Bergen aan Zee breder gedeeld kunnen 
worden.  

Deze manier van werken is nog in de opstartfase en zal zich in de komende tijd 
verder ontwikkelen. 

 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling: 

Het vermogen van de Stichting bestaat uit het saldo op de bankrekening die 
wordt beheerd door de penningmeester. Uitgaven worden geautoriseerd door 
minimaal twee van de drie bestuursleden die daar vooraf over overleggen.  

Het vermogen en ook de uitgaven zijn niet zodanig dat daar momenteel een 
andere methode voor gevonden moet worden maar dit kan en zal aangepast 
worden indien het vermogen structureel zou toenemen. Dit wordt niet verwacht 
omdat er met betrekking tot specifieke acties gezocht wordt naar donateurs 
zodat het geld dat daarmee binnenkomt specifiek aan die acties, bijvoorbeeld 
beroep bij de bestuursrechter of de Raad van State, kan worden besteed.  

 

Het bestuur 
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