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Onderwerp : Besluit aanvraag omgevingsvergunning

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het 
bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Hotel Nassau op het adres Van der Wijckplein 
4,1865AP in Bergen aan Zee. De bijbehorende gewaarmerkte stukken maken deel uit van 
dit besluit.

Wanneer kan ik starten?
U kunt beginnen met de vergunde werkzaamheden de dag nadat de termijn voor het 
indienen van een beroepsschrift is verstreken.
Dit mag niet als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StateDe 
beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Ook als beroep is 
ingesteld zonder dat een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, adviseren wij u 
toch om te wachten met de werkzaamheden totdat uw vergunning onherroepelijk is. De 
termijn voor het indienen van een beroepsschrift is zes weken en vangt aan de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd.

Wij verzoeken u de start (minimaal twee werkdagen van tevoren) en voltooiing van de 
werkzaamheden te melden bij het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid. U kunt dit doen 
door een e-mail te sturen naar administratie\/TH@debuch.nl .̂

Voorschriften
Aan een omgevingsvergunning kunnen op grond van artikel 2.22, tweede lid, Wabo . 
voorschriften verbonden, die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken 
activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20 
Wabo.

• Onder het kopje 'Bent u hel niet eens met deze beslissing'?' staat meer inform aria.
Artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012
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De Nota van Zienswijze maakt als bijlage onderdeel uit van deze vergunning. Daarin is 
opgenomen waarom de onderstaande voorschriften aan deze vergunning worden 
verbonden.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Het hotel en de hotelappartementen mogen pas in gebruik worden genomen als:

• Het NNN-gebied wordt aangelegd op grond van het salderingspian in de bijlage van 
de Ruimtelijke onderbouwing;

• Alle bestaande bebouwing op het perceel is gesloopt.

• Het gebouw is van lamellen voorzien om lichtoverlast te voorkomen;

2, Voor de hotelappartementen geiden de volgende voorschriften:

• Verplichte verhuur via de hotelexploitatie zodra het appartement niet wordt gebruikt 
door eigenaar;

• Een hotelappartement mag maximaal zestig dagen per jaar privé worden gebruikt 
door de eigenaar;

• Een hotelappartement mag maximaal 30 dagen aaneengesloten worden gehuurd 
door een individuele huurder;

• Betalen van toeristenbelasting en het bijhouden van een nachtregister per 
appartement.

3. Voor het gebruik van het hotel en de hotelappartementen gelden verder nog de 
volgende voorschriften:

• Het NNN-gebied wordt beheerd volgens het salderingspian;

• De activiteiten genoemd in de salderingsovereenkomst worden uitgevoerd als 
beschreven in deze overeenkomst;

• Alle parkeerplaatsen in de parkeergarage zijn beschikbaar voor de bezoekers van het 
hotel, hotelappartementen en bijbehorende voorzieningen;

• De wellness is alleen toegankelijk voor hotelgasten en pashouders.

• Op is geen lichtreclame of gevelverlichting op de richting het zuiden en westen 
georiënteerde gevels toegepast.

4. Voor de bouw en het gebruik van de hotelappartementen geiden met het oog op 
eventuele verstoring van licht in het nabijgelegen NNN-gebied de volgende 
voorschriften:
• de luminantie van de wanden en de plafonds van de ruimten van het hotel aan de 

zijden van het NNN-gebied dient beperkt te worden gehouden tot gemiddeld ca. 10 
cd/m^;
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• directe lichtuitstraling van lichtbronnen binnen het hotel richting het natuurgebied 
wordt voorkomen:

• buitenverlichting c.q. aanstraling van gevels mag niet worden toegepast aan de zijden 
van het NNN-gebied en overige buitenverlichting ten noorden en ten oosten van het 
hotel dienen zodanig te worden ontworpen dat de lichtemissie richting het 
natuurgebied nihil is;

• de gevels van het hotel aan de zijden van het NNN-gebied dienen te worden uitgerust 
met balkonranden die ten minste ca. 1,5 meter uitkragen en met verticale lamellen 
die het raamoppervlak met gemiddeld ca. 20% bedekken;

• de ruimten van het hotel aan de zijden van het NNN-gebied worden uitgerust met 
verduisterende raambedekking (bijv, gordijnen), met een lichttransmissie van 
maximaal 10%;

• de raambedekking van de hotelruimten voor algemeen gebruik (zoals restaurant en 
wellness) aan de zijden van het NNN-gebied dienen bij duisternis te worden gesloten.

Heeft u nog vragen?
Vragen kunt u stellen via administratievth@debuch.nl met vermelding van het zaaknummer 
WABO2001437.

Onderstaand volgt de juridische onderbouwing van dit besluit.

Procedure
De aanvraag is ontvangen op 16 juli 2020.

Dit besluit wordt gepubliceerd op www.offtcielebekendmakingen.nl.

Als vooreen activiteit zowel een omgevingsvergunning als een toestemming op grond van 
de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is, dan haken deze procedures in beginsel bij elkaar 
aan. Dit volgt uit artikel 2.1, eerste lid, sub i, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) in samenhang gelezen met artikel 2.2aa van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). Met de uitspraak van 13 maart 2019 (ECLI:NL;RVS:2019:803) is door 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) geoordeeld dat aanhaken 
procedureel niet meer aan de orde is wanneer afzonderlijk een aanvraag ter zake bij het 
bevoegd gezag is gedaan. Het initiatief hiertoe is aan de aanvrager.

In casu is door de gemachtigde van de aanvrager op 9 juli 2020 besloten om de vergunning 
niet te laten aanhaken en aan te vragen bij de Provincie.

Voorts is in overleg met de aanvrager besloten tot toepassing van de coördinatieregeling uit 
afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op onder meer deze 
omgevingsvergunning. Die toepassing is mogelijk nu het project de herontwikkeiing van hotel 
Nassau valt binnen de op basis van artikel 3.30 Wro, eerste lid, aangewezen categorieën 
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van gevallen? De toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro heeft gevolgen voor de 
publicatie en procedure van deze omgevingsvergunning. Over de gevolgen van toepassing 
van deze regeling is de aanvrager geïnformeerd.

Gelet op de zojuist beschreven coördinatieregeling is deze omgevingsvergunning aldus 
voorbereid met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure'’ en geldt voor de 
volgende activiteit

ACTIVITEIT STRIJDIG GEBRUIK GRONDEN EN BOUWWERKEN
(Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c)

Het besluit voor deze activiteit is gebaseerd op artikel 2,12, eerste lid. onder a, onder 3“ van 
de Wabo. Op basis van artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo wordt het besluit voorbereid met 
gebruikmaking van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bestemmingsplan

Voor het parkeren is het bestemmingsplan "parkeren” van toepassing. De aanvraag voldoet 
niet aan artikel 3.1 van de bestemmingsplanvoorschriften omdat er niet wordt voldaan aan 
de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid 2009,

Op basis van artikel 3,3 van het bestemmingsplan ‘Parkeren*  bestemmingsplanvoorschriften 
mogen wij hiervan afwijken indien op andere geschikte wijze in de nodige 
parkeergelegenheid wordt voorzien onder de voorwaarde dat dit mogelijk is indien de 
structuur van de omgeving daartoe aanleiding geeft en geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de bereikbaarheid en de verkeerssituatie ter plaatse.

Op basis van de aangeleverde parkeernotitie met kenmerk 007195.20200902.N2.06 
van 21 september 2020 moet geconcludeerd worden dat op andere geschikte wijze in de 
benodigde parkeergelegenheid wordt voorzien en dat dit mogelijk is met inachtneming van 
de structuur van de omgeving. Ook wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de 
bereikbaarheid en de verkeerssituatie ter plaatse. Zodoende passen wij ten aanzien van het 
parkeren onze bevoegdheid zoals opgenomen in artikel 3.3 van het bestemmingsplan 
‘Parkeren’ toe.

Van toepassing het bestemmingsplan ‘Bergen aan Zee' met de bestemmingen Horeca 
(artikel 8) met de functieaanduiding specifieke vorm van horeca-1. Natuur (artikel 10), 
Detailhandel (artikel 4) en Verkeer - Verblijfsgebied (artikel 16) en de dubbelbestemmingen 
Waarde - Archeologie IV (artikel 21) en Waterstaat Waterkering (artikel 22).

De hieronder genoemde punten van het plan zijn in strijd met toepasselijke voorschriften van 
het bestemmingsplan:

Het hoofdgebouw wordt voorzien van een lang schuin dak en niet van een kap. Dit is in strijd 
met artikel 24.3.1 van het bestemmingsplan.

3 Gmb-2020-181732.
* Artikel 3.10 van de Wabo in samenhang gelezen mei afdeling 3.4 van de Algemene wel bestuursrecht.
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De gebouwen overschrijden de bouwgrenzen zoals aangegeven op plankaart. Dit levert strijd 
met artikel 8,2.1, onder a, van het bestemmingsplan op.

Het hoofdgebouw overschrijdt de toegestane bouwhoogte zoals staat aangegeven op 
plankaart. Dit is strijdig met artikel 8.2.2, onder f, van het bestemmingsplan.

Het hoofdgebouw wordt aan de kant het strand buiten het bouwvlak gesitueerd. Hierdoor 
komt het hoofdgebouw gedeeltelijk op de bestemming Natuur en gedeeltelijk op de 
bestemming Detailhandel te staan. Dit brengt strijd met artikel 4.1,4.2, onder c, en artikel 10, 
van het bestemmingsplan met zich aangezien het gebruik van dat deel van het hoofdgebouw 
niet past bij de bestemming Detailhandel en Natuur. De strijd met artikel 4.2, onder c, bestaat 
uit het overschrijden van de toegestane bouwhoogte ter plekke..

De entree van het hotel en het voorgenomen terras aan de voet van het strand zijn in strijd 
met artikel 4.1 van het bestemmingsplan, omdat het gebruik van de entree en het terras, 
verblijfsrecreatie en horeca, niet overeenkomstig de bestemming zijn.

De balkons van het linker gedeelte van het hoofdgebouw worden gedeeltelijk boven de 
bestemming de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied gerealiseerd. Gelet daarop zijn deze 
balkons in strijd met artikel 16 van het bestemmingsplan. Zij staan immers niet ten dienste 
van de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied.

Het hoofdgebouw wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Dit heeft tot gevolg het nieuw op te 
richten hoofdgebouw in strijd is met artikel 22.2, onder c, van het bestemmingsplan omdat de 
oppervlakte van het nieuw op te richten hoofdgebouw wordt uitgebreid en geen gebruik 
wordt gemaakt van de bestaande fundering.

Op grond van artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo worden aanvragen die betrekking 
hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, en in strijd zijn met het 
toepasselijk bestemmingsplan mede aangemerkt als een aanvraag voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo..
Artikel 2.12, eerste lid, onder a, van de Wabo beschrijft de mogelijkheden om de zojuist 
beschreven strijdigheden met het bestemmingsplan weg te nemen, om zo 
vergunningverlening alsnog mogelijk te maken. Na volledige weergave van dat artikel in 
cursief, zullen wij de drie mogelijkheden van dat artikel afzonderlijk bespreken en vertellen 
welke in de voorliggende kwestie is toegepast:

Ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, van de Wabo kan de omgevingsvergunning, voor 
zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder c, van de Wabo slechts worden verleend:

a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:

1met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening 
opgenomen regels inzake afwijking,

2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
3“. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 

motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
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De zojuist beschreven strijdigheden met het toepasselijk bestemmingsplan kunnen volgens 
ons niet worden weggenomen met toepassing van bevoegdheden zoals opgenomen in dat 
bestemmingsplan en betreffen evenmin gevallen zoals aangewezen in artikel 4 van bijlage 11 
behorend tot het Bor (het Bor is de algemene maatregel van bestuur bedoeld in 2“; deze 
verwijst vervolgens naar een lijst van gevallen opgenomen in artikel 4 van bijlage 1! bij het 
Bor). Zodoende wordt in deze toepassing aan artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a. onder 3", 
van de Wabo gegeven omdat het plan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening zoals 
aangetoond met de ruimtelijke onderbouwing van 4 september 2020 met projectnummer 
16039. Deze ruimtelijke onderbouwing is bijgevoegd en maakt eveneens deel uit van dit 
besluit.

Hieronder wordt één en ander toegelicht.

Overwegingen
Om aan te tonen dat het plan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening,, is een 
ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De ruimtelijke onderbouwing voldoet aan de gestelde 
eisen in art. 5.20 Besluit omgevingsrecht.

In deze ruimtelijke onderbouwing komen de ruimtelijk relevante onderwerpen aan de orde, 
waaronder de diverse milieuaspecten. Uit deze ruimtelijke onderbouwing volgt dat er geen 
belemmeringen zijn om het plan uit te voeren en dat de uitvoering van de afwijking van het 
bestemmingsplan niet in strijd is met een goed ruimtelijke ordening.

Ter inzage legging en ingekomen zienswijzen
Conform artikel 3.4 Awb heeft het ontwerpbesluit heeft vanaf 5 oktober 2020 voor 6 weken 
voor een ieder ter inzage gelegen. In deze periode zijn er wel zienswijzen tegen het plan 
ingediend.

De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een ruimtelijke aanpassing van het 
bouwplan. De zienswijzen en de daarbij behorende Nota van beantwoording zienswijzen van 
4 november 2021 met kenmerk Nota zienswijzen behorende bij de omgevingsvergunning 
“Hotel Nassau” is onderdeel van dit besluit.

De zienswijze gaven aanleiding om voorschriften aan de vergunning te verbinden en de 
bijlagen aan te passen en aan te vullen. Zoals de bezonningsstudie en het onderzoek naar 
windhinder. Een overzicht hiervan is opgenomen in hoofdstuk IV van de Nota.

inwerkingtreding besluit
Tot uitvoering van het project mag pas worden overgegaan als het besluit in werking is 
getreden (artikel 6.1 Wabo). Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na ter inzage legging van de 
omgevingsvergunning). Wanneer gedurende de bovengenoemde beroepstermijn bij de 
voorzieningenrechter een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt een besluit 
niet in werking voordat de rechter op dat verzoek heeft beslist.

Conclusie
Gelet op bovenstaande voldoet het plan aan een goede ruimtelijke ordening.
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Geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig
De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 vastgesteld de ‘Regels kleine en grote plannen 
gemeente Bergen 2020’. Op basis daarvan is voor de herontwikkeling van hotel Nassau 
geen verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, van het Bor 
nodig.

Hoogachtend, 
namens het college van Bergen

mr, M.N. (Martijn) Schroor L.H.J. Voskuil
secretaris burgemeester

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u beroep instellen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met 
ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. Mijn contactgegevens staan 
bovenaan dit besluit.

Wilt u na dit gesprek alsnog beroep instellen tegen het besluit? Dan kunt u binnen zes weken 
na de dag van ter inzagelegging van dit besluit een beroepschrift indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
In uw beroepschrift moet in ieder geval staan: uw naam en adres, uw handtekening, de 
datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient en 
de reden van uw beroep.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het 
besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift bij de rechtbank in behandeling is. Als u dit 
niet wilt, bijvoorbeeld omdat het bestuit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de 
voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen 
een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. Het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een beroepschrift 
heeft ingediend.

Voor het indienen van een beroepschrift en voor het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet u wel griffierecht betalen. Van de beroepsinstantie hoort u 
hoeveel dit is en hoe u dit moet betalen.
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Aandachtspunten

1. Volgens de legesverordening bent u voor het aanvragen van een 
omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag 
ontvangt u binnenkort een rekening.

Hoewel de omgevingsvergunning is verleend, kan ook andere wetgeving (bijvoorbeeld 
Burgerlijk wetboek of Natuurbeschermingswet) op uw activiteit van toepassing zijn.
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Nassau Bergen B.V.

Postbus 30 
1906 ZG Limmen

Onderwerp : Objectnummerbesluit Van der Wijckplein/Parkweg in Bergen aan Zee

Domein : Bedrijfsvoering - Informatisering Datum 4 november 2021
Team : Gegevensbeheer Basisregistraties Ons kenmerk D279575
Contactpersoon : M. Hobbelen Zaaknummer BAGW2000702
Telefoonnummer : (072)888 0000 Uw brief van
Bijlage(n) : Situatietekening Uw kenmerk

Verzenddatum 4 november 2021

Geachte heer Deen,

Onlangs is een omgevingsvergunning verleend {D279498) voor het afwijken van het 
bestemmingsplan voor de herontwikkeüng van Hotel Nassau op het adres Van der Wijckplein 4 
in Bergen aan Zee.

Hierbij ontstaan verblijfsobjecten in de zin van de wet BAG (Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen). Aan verblijfsobjecten moeten objectnummers worden toegekend. Bij deze kennen 
wij de volgende objectnummers toe:

Van der Wijckplein 4 in Bergen aan Zee bijeenkomst-, logies- en kantoorfunctie 
(hotel met restaurant, bar, kiosk, coffee, kantoor, wellness, parkeergarage)

- Parkweg 141 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 143 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 145 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 147 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 149 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 151 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 153 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 155 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 157 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 159 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 161 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 163 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 165 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 167 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 169 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 171 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 173 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 175 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 177 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 179 in Bergen aan Zee 
- Parkweg 181 in Bergen aan Zee

Tel. (072) 888 00 00

logiesfunctie (appartement 01)
logiesfunctie (appartement 02)
logiesfunctie (appartement 03)
logiesfunctie (appartement 04)
logiesfunctie (appartement 05}
logiesfunctie (appartement 06)
logiesfunctie (appartement 07)
logiesfunctie (appartement 08)
logiesfunctie (appartement 09)
logiesfunctie (appartement 10)
logiesfunctie (appartement 11)
logiesfunctie (appartement 12)
logiesfunctie (appartement 13)
logiesfunctie (appartement 14)
logiesfunctie (appartement 15)
logiesfunctie (appartement 16)
logiesfunctie (appartement 17)
logiesfunctie (appartement 18)
logiesfunctie (appartement 19)
logiesfunctie (appartement 20)
logiesfunctie (appartement 21)
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De postcode wordt toegekend door PostNL.

In de BAG is het mogelijk om tegelijkertijd twee keer hetzelfde objectnummer te gebruiken. 
Bijvoorbeeld voor een bestaande woning en een nieuw te bouwen woning op dezelfde 
locatie. Het objectnummer van de bestaande woning zal ingetrokken worden als de stoop 
van deze woning gereed is.

U kunt aan dit objectnummerbesluit alleen rechten ontlenen op het gebied van de Wet BAG. 
Het geeft u geen rechten voor het gebruik of bestemming van het pand.

Ter inzage legging en ingekomen zienswijzen
Conform artikel 3.4 Awb heeft het ontwerpbesluit heeft vanaf 5 oktober 2020 voor 6 weken 
voor een ieder ter inzage gelegen. In deze periode zijn er wel zienswijzen tegen het plan 
ingediend.

De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een ruimtelijke aanpassing van het 
bouwplan. De zienswijzen en de daarbij behorende Nota van beantwoording zienswijzen van 
4 november 2021 met kenmerk Nota zienswijzen behorende bij de omgevingsvergunning 
“Hotel Nassau" is onderdeel van dit besluit.

De zienswijze gaven aanleiding om voorschriften aan de vergunning te verbinden en de 
bijlagen aan te passen en aan te vullen. Zoals de bezonningsstudie en het onderzoek naar 
windhinder. Een overzicht hiervan is opgenomen in hoofdstuk IV van de Nota.

Inwerkingtreding besluit
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: https://diqitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een 
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist.

Coördinatieregeling
In overleg met u als aanvrager is besloten tot toepassing van de coördinatieregeling uit 
afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op onder meer deze 
omgevingsvergunning. Die toepassing is mogelijk nu het project de herontwikkeling van hotel 
Nassau valt binnen de op basis van artikel 3.30 Wro lid 1 aangewezen categorieën van 
gevallen. De toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro heeft gevolgen voor de 
publicatie en procedure van deze omgevingsvergunning. Over de gevolgen van deze 
regeling bent u door ons eerder geïnformeerd.

bezoek: Jan Ugthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl
correspondentie: Postbus 175, 1560 AD Bergen
info@bergsn-nh.nl
Tel. (072) 888 00 00

https://diqitaalloket.raadvanstate.nl
http://www.bergen-nh.nl
mailto:info@bergsn-nh.nl


Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mij, ik ben bereikbaar via bovenstaand 
telefoonnummer. Ook kunt u een e-mail naar bag@bergen-nh.nl sturen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Bergen

M. Hobbelen,
Gegevensbeheerder Basisregistraties

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u beroep instellen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met 
ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. Mijn contactgegevens staan 
bovenaan dit besluit.

Wilt u na dit gesprek alsnog beroep instellen tegen het besluit? Dan kunt u binnen zes weken 
na de dag van ter inzagelegging van dit besluit een beroepschrift indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw beroepschrift moet in ieder geval staan; uw naam en adres, uw handtekening, de 
datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient en 
de reden van uw beroep.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dal het 
besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift bij de rechtbank in behandeling is. Als u dit 
niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de 
voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen 
een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. Het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een beroepschrift 
heeft ingediend.

Voor het indienen van een beroepschrift en voor het indienen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet u wel griffierecht betalen. Van de beroepsinstantie hoort u 
hoeveel dit is en hoe u dit moet betalen.

bezoek: Jan Ugthartstraat 4 Alkmaar
www.ber3en-nb.nt
correspondentie: Postbus 175,1860 AD Bergen
lnfo@bergen-nh.nl
Tel. (072) 888 00 00

mailto:bag@bergen-nh.nl
http://www.ber3en-nb.nt
mailto:lnfo@bergen-nh.nl


Situatietekening bij D279575:
Parkweg 141 t/m 181 (oneven) en Van der Wijckplein 4 in Bergen aan Zee
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Tekening bij objectnummerbesiuit D279575; .
Nummers per verdieping^
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:

maandag 3 april 2017 14:42

FW: concept afspraken Beoordelingscommissie Hotel Nassau Bergen
Beoordelingscommissie Hotel Nassau Bergen concept contract,docx

Halicg^^

Zie het bijgevoegde, Graag jullie akkoord i^ó^élirigs^^ opteeht van totelItessau werkt
en niet In opdracht van de gemeente. De factuur vap^^^^^^^^wordt Ut naar jullie doorgezet. t v

Groet

I MOOI Noord-Holland imailtc^^M^Stmooinciord-holland.nn

Verzonden: maandag 3 april 2017 12:00
Aan^^^^M^y<^^Mi^^tedebuch.nl>

Noofd-Holland ^^^MBW^samoQinoord'-holland.nb
Onderwerp: concept afspraken Beoordelingscommissie Hotel Nassau Bergen

Dag^9

Naar aanleiding van het telefonisch gesprek dat wij op 21 maart jl hebben gehad. Zie het concept voor de afspraken 
die ik opgesteld heb. Zou je willen kijken naar het eerste deel, met de werkzaamheden.
Zou je me eventuele aanpassingen willen doorgeven. Dan kan ik het daarna definitief naar jou versturen.

Alvast dank.

Mét vriendelijke groet,

TO73I
M o6
Aanwezig In de even weken op^l^M^^bn in 
de oneven weken

MOOI
- NOORD- 

HOLLAND
AOV>UU%i 
OWiJViHOlWdUlfl

Wij zijn de ona/hanketijke en niel-cotnmerciële 
adviessrganisade op hst gebied van landschap, 
Stedenbouw, architectuur en cultuurhislode in 
Noord-Holland.

www.mooinciQfd-hoiland.nl

debuch.nl
http://www.mooinciQfd-hoiland.nl


Voor de ontwikkeling van de plannen voor hotel en recreatiewoningen op het terrein van het hotel Nassau 
Bergen in Bergen aan Zee wordt een commissie samengesteld die zich bezig gaat houden het opstellen van 
beoordelingscriteria voor het betreffende gebied en die zich zal buigen over de procedure ten aanzien van de 
aanbesteding. fe; \\ '
De gemeente heeft bij monde de gemeente Bergen, aan

voor deze tommissleijB^^S

Gezien de opgave van de commkslelsir! deze fase geen binding nodig met de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Bergen. Voorafgaand aan de vaststelling van de beoordelingscriteria, zal de ARK hierover 
in een collegiaal verband adviseren. Zo nodig zal de commissie tussentijds geïnformeerd worden over de 
plannen en te zijner tijd zal zij de aanvragen ter beoordeling voorgelegd krijgen.

Aansprakelijkheid
contractueel aan MOOI Noord-Hoiland verbonden. In het contract Is onder meer de 

bepaling opgenomen dat de adviseur bij de uitvoering van de werkzaamheden zal handelen als een bekwaam 
beroepsoefenaar, dll geldt voor de formele zorgvuldigheidseisen en voor de Inhoud van rJe adviezen. MOOI 
Noord-Holland vrijwaart het lid voor Iedere aansprakelijkheid die verband houdt met de adviezen, met 
uitzondering van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van grove schending van de zorgvuldigheid bij 
het tot stand komen van een advies.

Financiën _ _
Declaraties voor de bestede uren van het Kwailteltsteam worden via MOOI Noord-
Holland met u venekend. MOOI Noord-Holland hanteert daarvoor een uurtarief van K reistijd
reiskosten en BTW).

Wij vertrouwen erop dat deze afspraken de basis kunnen vormen voor een inspirerende en doeltreffende 
samenwerking en zien graag een bevestiging van de voorgestetde afspraken tegemoet.



Met vriendelijke groet,

Onderwerp: Re: Jurering Nassau Bergen

Ik ben ook al gebeld dooi|BSH^net deze vraag.

Best

Ik stuur jullie nog v/el meer informatie toe, maar vdl eerst de zekerheid dat dit allemaal past.

Met vriéndelijke groet.

z

Lijkt me erg interessant. Ik ben beschikbaar op 18 september, maar hoe staat de gemeente hierin? We vormen 
tenslotte het adviesteam van de gemeente. Ik heb^^klaarover al proberen te contacten, maar wellicht dat jij 

daarover ook eea kunt zeggen.

Datum: donderdag 31 augustus 2017 13:11

Ondervtferp; Jurering Nassau Bergen

Jullie hebben al enige tijd niets meer gehoord, 
De prijsvraag loopt en de periode is wat verlengd ivm de vakanties. 
4 architecten hebben de uitdaging aangenomen:

, dus niet de minsten.
Ze”dtëneh de plannen in op 15 september en ons plan is om de inzendingen te laten presenteren en 
laten beoordelen op maandag 18 september.
!k hoop dat jullie deze dag nog open hebt in je agenda’s.
We beginnen om 10 uur, en eindigen om 3 uur, met wat napraten.

Bergen



Verzonden: vrijdag 22 september 2017 14:24
Aan:
Onderwerp; FW: Nassau Bergen.

Onderstaand de email correspondentie en aangepaste adviesdocument. ___ _
Ik vind het belangrijk datje kennisneemt van het proces en stellingname naar aanleiding van de gesprekken en 
emails van gisteren met jou,

zich achter onderstaande stellingname geschaard.
Wal ons betreft komt dit hiermee tot een afronding.
Ik stuur het definitieve exemplaar aan alle betrokkenen na reactie

Volfiensyw^vlndt de declaratie van gemaakte uren plaats vla de gemeente, heeft hij mij geïnformeerd naar aanleiding 
van bijgaande email met ^^^^^lenaangaande. Ik ga daar nu ook vanuit. Akkoord?

Goed weekend voor straks.

Met vriendelijke groet,

Onderwerp: Ré: Nassau Bergen.

Bijgaand een aanpassing van de tekst van de beoordeling van de commissie.
Ik heb in rood weergegeven, welke teksten zijn aangepast.
In onderstaande email van^M^lheb ik ook een paar kanttekeningen gemaakt. j ,

had ik reeds een akkoord op de tekst, 'j ,
Op basis van de eerdere reactie var^l^p de emailcorrespondentie van gisteren, mijn eigen oordeel en de । 
afspraken, die ik heb gemaakt met^^M^ heb ik de tekst aldus aangepast. ।

Graag jullie reactie, zodat Ik de tekst af kan ronden.

2



Van: 
Verzonden:
Aan: 
Onderwerp:

maandag 25 september 2017 10:46

FW; Nassau Bergen.

Ter info.

Groet

Va n nl1
Verzonden: maandag 25 september 2017 9:32
Aan:^BBiM8Wl|l
Onderwerp: Re: Nassau Bergen,

Dank voor je antwoord.
Daar ben ik blij mee, datje het zo geregeld hebt.

Door deze constructie kunnen we als commissie in ieder geval een onafhankelijk standpunt innemen.

Met vriéndelijke groet,

Datum: maandag 25 september 2017 09:16 
Aa n n l>
Onderwerp: RE; Nassau Bergen.

Hoi

Om de objectiviteit van de adviseurs te borgen heb ik met de heren van hotel Nassau afgesproken dat jullie in 
opdracht van de gemeente maar voor rekening van initiatiefnemers opereren. Dus stuur de factuur naar mij. dan zet 
ik hel door naar de heren met het verzoek zorg te dragen voor de belaiing.

Groet

1



Van: 
Verzonden:
Aan; 
Onderwerp; 
Bijlagen:

maandag 23 oktober 2017 8:27

FW: Factuurnummer. 178054 
invl78054.PDF

Nu met bijlage!

Groet

—Qo^sp^onkelijk bericht—

Verzonden: maandag 16 oktober 2017 8:36 _

Onderwerp: FW: Factuurnummer: 178054
com>

Kunnen juN ie zorg dragen voor de afhandeling van deze factuur?

Met vriéndelijke groet.

De BUCK werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

—Oorspronkelijk bericht-----  _........ _
Van: infor8^M».nl ImalltoiinfotS^^^^H 

Verzonden: zond^ 15 oklober^Ot 7 18:25

Onderwerp: Factuurnummer; 178054

Geachte Heer I Mevtouw, 
til
Bij deze een factuur inzake Project Hotel Nassau Bergen aan Zee.

Met vriendefijke groet,

1
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MOTIE

AGENDAPUNTNUMMER 
invullen door griffier

Over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
Vreemd aan de orde van de vergadering

Onderwerp Regels kleine en grote plannen gemeente Bergen 2020

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op

Overwegende " dat. gehoord de beantwoording op de vragen em de tekst 
in de Nieuwsbrief van het college mbt de toepassing van 
de regels 'Kleine en grote plannen gemeente Bergen 2020', 
duidelijk maakt dat er een groot interpretatieverschil 
bestaat over de reikweidte van de regeling:

- dat de interpretatie van de wethouder kennelijk is dat alles 
is gemandateerd, behalve woningbouwprojecten binnen de 
bebouwde kom waarbij 18 of meer woningen worden 
toegevoegd en bouwprojecten die niet in lijn zijn met de 
gemeentelijke woning bouwregels;

- dat hiermee grote bouwprojecten van recreatiewoningen, 
zorgwoningen, bedrijven, fabrieken, hotels, etc. volgens de 
interpretatie van de wethouder gemandateerd zouden zijn 
als door alle bouwprojecten anders dan woningbouw;

- dat daarmee het mandaat om grote plannen af te doen, 
zonder dat de raad daar aan te pas komt, veel ruimer is 
dan dat de raad voor ogen had;

Draagt het college op om voor 25 november 2021 met een overzicht te komen wat er 
naar het oordeel van het college allemaal is gemandateerd in 
het voorstel 'Kleine en grote plannen gemeente Bergen 2020';

en gaat over tot de orde van de dag.


