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Agendapunt  1: Opening 
 
Aanwezig: 
Commissieleden: 
Haring (Gemeentebelangen 
BES), Hietbrink (GroenLinks), 
De Ruiter (D66), Ooijevaar 
(CDA), Ouendag 
(GroenLinks), Paping (VVD), 
Roem (VVD), Smook (KIES 
Lokaal), Valkering (CDA), Van 
der Leij (PvdA), Van Leijen 
(Gemeentebelangen BES), 
Wals (D66), Zeiler 
(Gemeentebelangen BES), 
Zwart (CDA).  
 
Voorzitter: 
Grooteman 

Collegeleden: 
Rasch 

Commissiegriffier: 
Kooiman 
 
 

 
Agendapunt  2: Spreekrecht bij het onderwerp Vaststellen Structuurvisie Mooi Bergen 
en vaststellen Nota van beantwoording zienswijzen Mooi Bergen (arc 15 januari) 
 
Spreekrecht 
De heer B. heeft zijn inspraakreactie op papier uitgedeeld aan de fracties. In het raadsvoorstel 
staat dat pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan inzichtelijk moet zijn welke 
parkeeropgave wordt gerealiseerd. De heer B. meent dat er in de berekeningen die er nu 
liggen te weinig parkeerplaatsen zijn opgenomen. Voor het Groene Oog zijn 149 
parkeerplaatsen nodig terwijl er maar 90 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast 
moeten er nog 36 parkeerplaatsen door de gemeente worden gerealiseerd. Conclusie: er is 
waarschijnlijk voor het Groene Oog een te gunstig financieel beeld geschetst. Er is voor iedere 
functie eenzelfde parkeernorm gehanteerd en dat is niet juist. De vraag is hoe tijdsbestendig en 
consequent de adviezen van DTP zijn. De heer B. geeft voorbeelden. Conclusie: de te 
realiseren supermarkten is in strijd met eerdere rapportages. In de rapportage van DTP wordt 
geen rekening gehouden met de bestaande plancapaciteit. Volgens deze plannen kan er 5400 
m2 meer worden gerealiseerd dan wat mogelijk zou moeten zijn in Bergen. Voor Aldi en 
Organics zijn andere oplossingen mogelijk. De opbrengstberekeningen zijn gebaseerd op de 
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plannen en niet op de maximale capaciteit per locatie. Het maatschappelijk draagvlak 
ontbreekt. Het voorstel is om samen met de bevolking een nieuw plan te maken dat wel 
draagvlak heeft. D66 vraagt of de heer B. vindt dat er wel meer bouwvolume mag komen.  
Antwoord B.: integendeel, zijn pleidooi is gericht op een dorps karakter. De opbrengst wordt 
dan wel lager dan dat de gemeente maximaal gaat bouwen.  
GroenLinks vraagt of de heer B. vindt dat de besluitvorming uitgesteld moet gaan worden.  
Antwoord B.: handel naar wat er in het coalitieakkoord staat, wijkgericht werken, draagvlak 
creëren.  
 
De heer Van G. vindt dat dit geen goed plan is. De kern van Mooi Bergen is altijd geweest het 
aantrekkelijk maken van het centrum. De adviezen van DTP staan een totale verbouwing van 
het centrum voor, een ingrijpende aanpak. Dit heeft consequenties voor de continuïteit van het 
centrum. De toeristen zullen het dorp mijden in deze periode. De mogelijkheid om nieuwe 
winkels te realiseren in Bergen zal zeer beperkt zijn. Hij kan zich voorstellen dat de 
harmonielocatie wel ontwikkeld wordt maar de overige plannen niet. Voor het plan Signaal zal 
er nog een haalbaarheidsstudie moeten plaatsvinden. Een nieuwe supermarkt met enkele 
kleine winkels zal niet meer mensen aantrekken, zeker als het de verplaatsing van een huidige 
supermarkt betreft. Minder groen, meer hoog- en nieuwbouw. Op de gevolgde procedure is ook 
wel het een en ander aan te merken.  D66 vraagt in welke hoedanigheid de heer Van Gelder 
hier spreekt. Antwoord Van G.: spreekt namens de VVD maar ook namens zichzelf als burger. 
Gemeentebelangen BES vraagt waar de heer Van G. het meest voor vreest, de jarenlange 
bouwput of het resultaat. Antwoord Van G.: hij is bang voor beide effecten. Het aanzicht van 
het dorp gaat veranderen, toeristen komen nu voor het groen en het unieke karakter van het 
dorp. KIES Lokaal vraagt hoe de heer Van G. staat tegenover Mooi Bergen 1.0. Antwoord Van 
G.: hij was niet op de hoogte van Mooi Bergen 1.0, woont vanaf 2011 in het dorp en is vorig 
jaar pas op de hoogte gesteld van dit project. Hij is niet tegen verandering maar een plan moet 
wel een daadwerkelijke verbetering zijn.  
 
De heer Van H. is een van de initiatiefnemers van de petitie die inmiddels aan de griffier is 
aangeboden. De geplande supermarkt op de harmonielocatie voldoet niet aan behoefte van de 
inwoners en gaat ten koste van de groene sfeer van de entree van Bergen. De petitie is 
ondertekend door meer dan 1400 Bergenaren.  De liefhebbers van Bergen willen het unieke 
karakter van het dorp behouden en geen verstedelijking. Het verzoek is om de supermarkt op 
de harmonielocatie te herzien. Men vraagt om een alternatief plan zonder supermarkt dat 
beantwoord aan de wensen van de inwoners en ondernemers. De alternatieve plannen hebben 
aangetoond dat er gepaste mogelijkheden bestaan om het hart van het dorp te verbeteren. Het 
gezamenlijk belang moet prevaleren boven het plan van een projectontwikkelaar.  
Het CDA vraagt hoe groot het percentage anonieme ondertekenaars is. De fractie heeft 
geconstateerd dat een groot deel van de ondertekenaars dit anoniem gedaan hebben.  
Antwoord Van H.: zegt dat het niet de meerderheid is, anoniem betekent niet minder belangrijk. 
D66 vraagt of het bekend is dat in het beeldkwaliteitsplein juist het dorpse karakter wordt 
geborgd. Antwoord Van H.: de ondertekenaars zien dit niet terug in dit plan. Het is massief en 
dat wil men niet. D66 vraagt of men dan duidt op het plan van september 2014? Is men zich er 
van bewust dat er inmiddels heel veel aanpassingen hebben plaatsgevonden.  
Antwoord Van H.: men is zich ervan bewust dat er kleine aanpassingen zijn gedaan maar dat 
heeft er niet voor gezorgd dat men nu wel enthousiast is over het plan. KIES Lokaal gaat in op 
de beeldvorming ten aanzien van een supermarkt XXL. Heeft deze perceptie bijgedragen aan 
het beeld van de ondertekenaars. Antwoord Van H.: het betrof geen supermarkt XXL maar XL. 
Dit heeft zeker bijgedragen tot de discussie en daar is niets mis mee.  
 
De heer S. van de fietsersbond. Fietsers doen boodschappen in Bergen, nemen weinig ruimte 
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in, zijn flexibel en sportief. De fiets wordt vaak als sluitpost gezien met als gevolg lege 
fietsenrekken, onlogische routes. Iedereen wil de kortste route en hier moet men rekening mee 
houden in de planvorming. Voor het parkeren van auto’s (bijvoorbeeld van winkeliers) kunnen 
ook alternatieven worden gezocht buiten het dorp waarna ze het laatste deel op de fiets 
kunnen afleggen. Men moet meer nadenken over alternatieven.  
Ook moet er ruimte zijn voor evenementen. Ontvlechten van fiets- en autoverkeer is niet 
eenvoudig in de smalle straatjes maar de fietsersbond pleit er wel voor om beide 
verkeersstromen te scheiden. Men heeft geen moeite met grote volumes maar fietsers en 
wandelaars moeten elkaar niet hinderen op de stoep. GroenLinks vraagt of de fietsersbond ook 
geadviseerd heeft, via de klankbordgroep, ten aanzien van de verschillende plannen. Hoe heeft 
de fietsersbond het Groene Oog beoordeeld? Antwoord S.: verkeerstechnisch gezien is het 
Groene Oog het beste plan. De reden kan zijn dat dit plan het meest uitgewerkt is, dit in 
tegenstelling tot de alternatieve plannen. Gemeentebelangen BES vraagt of de fietsersbond 
berekeningen heeft gemaakt ten aanzien van het huidige fietsgebruik en wat elke nieuwe 
winkel zal toevoegen aan het fietsparkeerprobleem. En zijn deze berekeningen beschikbaar?  
Antwoord S.: zegt dat er berekeningen zijn maar deze gelden niet altijd voor Bergen met een 
oudere bevolking, veel toeristen, beperkte ruimten.  
 
Mevrouw K. van Vereniging Ondernemend Bergen. De leden van de VOB waren vorige week 
verhinderd in verband met een nieuwjaarsbijeenkomst. De VOB heeft nadien geen vragen 
meer ontvangen over hun standpunt terwijl er wel vragen gesteld zijn. Vier ondernemers 
hebben wel hun eigen mening gegeven maar dit weerspiegelt niet de algemene mening van de 
ondernemers. De VOB staat voor het behartigen van de belangen van ondernemers als er 
nadelige gevolgen ontstaan door bouwplannen. Mevrouw K. verwijst naar de quickscan van 
mevrouw De J. ten aanzien van het meest recente plan van DTP. De vraag is waarom er geen 
gegevens worden gebruikt uit deze kwaliteitsscan. Hoe is het mogelijk dat DTP cijfers verstrekt 
aan Alkmaar in een onderzoek die in tegenspraak zijn met de argumenten ter verdediging van 
het uitbreiden van een supermarkt in Bergen. In Bergen is er nu al een extra percentage van 
20% ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Alle informatie is gebaseerd op de tijd voordat 
de economische crisis op haar hoogtepunt was. Waarom is er in de klankbordgroep besloten 
het plan Mooi Bergen 1.0 te scheiden van de ontwikkeling van de supermarkten? Er is een 
oproep gedaan om de parkeergelden zo snel mogelijk af te schaffen. De consument verwacht 
in Bergen, behalve groen, ook luxe. Dat er geen integrale discussie heeft plaatsgevonden in de 
klankbordgroep kan toch niet veroorzaakt zijn door tijdsdruk als het gaat om een dergelijk 
belangrijk besluit. Is de raad zich aan het beraden op de landelijke tendens in de retail? D66 
vraagt waar inspreker op duidt als zij spreekt over economische belangen. En is de gehele 
VOB het eens met deze zienswijze die nu wordt verwoord? En hoe is dat getoetst? Antwoord 
K.: toetst bij de leden door met elkaar te overleggen. De VOB is voorzichtig in het doen van 
uitspraken, men stelt vragen. De economische toekomstverwachtingen worden nu al geschetst 
in heel veel dorpen, er wordt nadruk gelegd op een andere manier van ondernemen. D66 had 
het idee dat de inspreker over tegenstrijdige economische belangen binnen de kern sprak. 
Antwoord K.: snapt de vraag niet. De VVD vraagt naar de doorlooptijd als een winkelpand leeg 
komt te staan in Bergen.  
Antwoord K.: weet niet wat de doorlooptijd in Bergen is maar de landelijke cijfers zeggen haar 
genoeg. GroenLinks  vraagt wat volgens de VOB een wijs besluit zou zijn. Ook vraagt de 
fractie verduidelijking over het feit dat supermarkt en Mooi Bergen 1.0 in de klankbordgroep 
gescheiden besproken zouden zijn. Antwoord K.: waarom is er in de klankbordgroep besloten 
de supermarkten en het plan Mooi Bergen 1.0 te scheiden? Een wijs besluit is een 
ondernemersbesluit waarbij gekeken wordt naar toekomstverwachtingen. Burgers hebben hier 
ideeën over. De vergroting van blokbouw is niet gewenst. De VVD zegt dat vorige week een 
paar keer is genoemd dat de routing het grote voordeel zou zijn van het plan Mooi Bergen 2.0.  
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Antwoord K.: de routing zal niet verbeteren want mensen die naar een supermarkt gaan, gaan 
niet winkelen. De achterliggende straten zullen er niet van profiteren. D66 vraagt wat de VOB 
vond van Mooi Bergen 1.0. En is het bekend dat er in Mooi Bergen 1.0 sprake was van 4000 
m2 extra winkelruimte terwijl het in 2.0 – 2000 m2 is. Antwoord K.: dit gegeven is bekend. Mooi 
Bergen 1.0 vond ze ook geen mooi plan.  
De PvdA vraagt naar het rapport van DTP waarvan de cijfers zouden zijn aangeleverd aan 
Alkmaar. Antwoord K.: weet niet hoe het rapport heet. Het is een onderdeel naar retail in 
Alkmaar en omgeving.  
 
De heer V., eigenaar van Plein 11. Binnenkort wordt hier een winkel gevestigd van Riviera 
Maison en in die hoedanigheid is hij bij de plannen betrokken. Het gaat hem aan het hart dat 
de kern en entree van Bergen enigszins verloedert. De heer V. wil investeren in een winkel die 
werkgelegenheid biedt in combinatie met seniorenwoningen. Het Groene Oog ziet er niet uit als 
een mega XL supermarkt. Het is mooi als er weer iets goeds gerealiseerd wordt op de 
harmonielocatie. Hij is voorstander voor de keuze van het meest realistische plan Het Groene 
Oog. De VVD vraagt of inspreker ook bekend is met de alternatieve plannen. Antwoord V.: 
heeft deze plannen gezien. De VVD vraagt wat hier niet in aanspreekt. Antwoord V.: het plan 
Het Groene Oog is het meest realistisch en is zeker wel goed voor het rondje Bergen. De VVD 
vraagt of het plan het meest realistisch is vanwege het eenvoudig schakelen met eigenaren. 
Antwoord V.: nee. KIES Lokaal vraagt of inspreker lid is van VOB. Antwoord V.: nog niet. De 
PvdA vraagt naar de meerwaarde ten opzichte van traditionelere plannen die voorliggen. 
Antwoord V.: absoluut maar het is lastiger te realiseren. Gemeentebelangen BES vraagt 
waarom Het Groene Oog de goede keuze zou zijn in relatie tot bijvoorbeeld de Stationsstraat, 
Ruïnekerk. Antwoord V.: denkt dat het heel handig is dat de supermarkten bij elkaar komen. 
Deze mensen kunnen dan eenvoudig naar hartje Bergen. Hij is niet bang dat de Aldi leeg komt 
te staan, het pand biedt een mooie kans voor een nieuwe winkel. In de kern van Bergen ziet hij 
andere winkels dan de winkels bij de supermarkt. Hierdoor blijft het rondje goed bestaan.  
D66 constateert dat inspreker de supermarkt ziet als bronpunt waar de overkant van profiteert.  
De VVD vraagt of inspreker zich bewust is dat de gemeente een publiek orgaan is en als 
zodanig besluiten moet nemen in het algemeen belang, besluiten die verder reiken dan het 
ondernemersbelang. Antwoord V.: is zich hiervan bewust.  
 
De heer V. vindt ook dat Het Groene Oog het beste plan is. Het centrum is zo verouderd, er is 
al zo vaak over gesproken, er moet nu eens iets gebeuren. Een parkeergarage aan het begin 
van het dorp is heel belangrijk, de supermarkt kan worden gecamoufleerd met kiosk, 
bloemenzaak, een beetje een Amsterdamse uitstraling, met kleinere winkeltjes aan de 
overkant. Is ook erg belangrijk voor toerisme. De VVD kan zich niet voorstellen dat de heer 
Vestering in Bergen een Amsterdamse uitstraling wil. Antwoord V.: vindt het pand van Bontje 
een mooi gebouw.  
 
De heer Van der S. spreekt namens mevrouw H.-K., Breelaan 6 (voorheen pension Edelweis, 
nu restaurant Julie). Geeft een reactie op het Signaal en het commentaar van het 
kwaliteitsteam. Inspreker ziet meer in een groter horecaplein, opdelen lijkt hen geen goede 
optie. (Op loopafstand ligt het Veranapark). Een evenementenplein met ruimte voor een kunst- 
of boekenmarkt.  KIES Lokaal vraagt of inspreker pleit voor meer concurrentie naast het 
restaurant. Antwoord Van der S.: men zegt geen nee tegen het Signaal. Dat zou ook een goed 
alternatief zijn. Men pleit voor een groot plein zonder veel restruimte.  
Gemeentebelangen BES vraagt verduidelijking.  Antwoord Van der S.: wil een groot plan maar 
niet volgepropt met allerlei functies (zoals Creatio voorstelt). Restaurant Julie zou dan op de 
begane grond van het Signaal kunnen komen. GroenLinks vraagt of inspreker dan wel 
voorstander is van Het Groene Oog. Antwoord Van der S.: denkt het wel.  
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Mevrouw Van H. spreekt namens zichzelf en de bewoners van Bergen. Maakt zich zorgen over 
Mooi Bergen 2.0 en in het bijzonder Het Groene Oog. Van alle ingediende plannen is dit plan 
het minst groen.  
Mevrouw De J. heeft in de quickscan op verschillende punten kritiek geuit en aanbevelingen 
gedaan. De vraag is wat hier tot nu toe mee gebeurd is. Inspreker noemt voorbeelden uit de 
quickscan. Waarom heeft de relocatie van Aldi prioriteit? Is er wel onderzocht wat de 
consument wil? Een plan moet integraal ontworpen worden. Er is te weinig rekening gehouden 
met de bewoners, bezoekers/toeristen. Inspreker begrijpt niet waarom de aanbevelingen van 
mevrouw De J. niet worden overgenomen door de gemeente. Verstedelijking van een uniek 
dorp wil toch niemand op zijn geweten hebben. De financiën hoeft toch geen bezwaar te zijn 
als er nog niet zo lang geleden 22 miljoen euro beschikbaar was voor een nieuw 
gemeentehuis. Een groen centrum met een muziektent, markthal, boutique hotel en een 
gevarieerd winkelaanbod kan in de toekomst meer opleveren dan een supermarkt met 
parkeergarage. Kijk naar de wensen van bewoners en bezoekers.  
D66 vraagt of inspreker er aanwijzingen voor heeft dat de aanbevelingen zijn genegeerd.  
Antwoord Van H.: heeft er nooit een woord over gehoord tijdens de informatieavonden of de 
raadsvergadering. De quickscan dateert van 28 november 2014, ze neemt aan dat de raad 
hiervan op de hoogte is. KIES Lokaal vraagt of inspreker de aanbevelingen wel terug ziet in 
andere plannen of alleen niet in Het Groene Oog. Antwoord Van H.: de alternatieve plannen 
zijn binnen korte tijd uitgewerkt dus men kan niet verwachten dat daar de aanbevelingen in 
detail zijn meegenomen. Er is meer tijd nodig om samen te werken aan een nieuw plan. De 
aanbevelingen ziet men in ieder geval niet terug in Het Groene Oog.  
D66 vraagt of inspreker veel meer groen wil dan er nu is op deze locatie? Antwoord Van H.: 
zegt dat de burgers van Bergen een groener beeld willen. Het CDA constateert dat mevrouw 
De J. in ‘de Slag om Nederland’ afsluit met dat de supermarkten het hart moeten zijn van de 
winkelstraat en dat de kleine winkeltjes de longen zijn. Dit is in strijd met wat inspreker nu zegt. 
Antwoord Van H.: denkt niet dat mevrouw De J. dit gezegd zou kunnen hebben. In Bergen is al 
een ‘Deen’ dus waarom moet daar nog een Aldi bij?  
 
De heer K.is niet aanwezig.  
 
De heer O. zegt dat hij wat vragen heeft ingediend omtrent zienswijze 46. De inspraakreactie 
wordt rondgedeeld. Welke maatvoering wordt bedoeld voor de Aldi? Wat wordt de nieuwe 
frontbreedte van Aldi. Inspreker denkt dat dit ook te realiseren is op de 
Oldenburglaan/Binnenhof . Hij pleit voor een nieuwe raadszaal op de huidige plaats van de 
brandweerkazerne. De Beeck zou kunnen worden ingericht als een echte ontmoetingsplaats 
voor de kern Bergen. Het is een gemiste kans om Mooi Bergen 1.0 los te laten. KIES Lokaal 
vraagt of de inspreker zijn ideeën inpasbaar ziet in een van de voorliggende plannen? 
Antwoord O.: herhaalt waar hij de nieuwe raadszaal graag zou willen zien.  
 
De heer K. van stichting Mr. Frits Zeiler. De inspraakreactie wordt uitgedeeld. In de discussie 
zit een discrepantie voor wat betreft de haalbaarheid van de plannen voor de harmonielocatie 
en het zogenaamde winkelhart. Bij particuliere eigenaren zijn zoveel onzekerheden dat er niet 
mee omgegaan kan worden zoals met de harmonielocatie. De financiële uitvoerbaarheid is 
onzeker en daarom beperkt inspreker zich hoofdzakelijk tot de harmonielocatie. Men maakt 
bezwaren aangaande de geringe ruimte voor het fietsparkeren bij de supermarkten en het 
profiel voor de entree van Bergen. Het plan van de heer B. (supermarkt met camouflerende 
winkeltjes) spreek de stichting wel aan. Het kruispunt bij de (verlengde) Dreef zal 
verkeerstechnisch een behoorlijk knelpunt worden. De bevoorrading zal worden besproken bij 
de verdere planuitwerking maar dan ligt het een en ander al vast. De stichting vindt de plannen 
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voor de grote Brink en Centrumpark/Markthotel als beste uit de bus komen. Bergen inzicht en 
Bergen in harmonie scoren gemiddeld. Men kan zich het minst vinden in het plan Het Groene 
Oog. D66 vraagt of de heer K. destijds ook betrokken was bij Mooi Bergen 2.0?  
Wat was toen het gevoel over de breedte van het straatprofiel tussen harmonie en winkelhart? 
En is men zich er van bewust dat deze nu tot aan 9 meter breder is? Antwoord K.: in versie 1.0 
zag men dit al als een soort tochttunnel. Gemeentebelangen BES vraagt of de stichting de 
fietsproblematiek in kaart heeft gebracht en wat zijn de knelpunten? En in welk plan is de 
veiligheid van de fietser het beste gegarandeerd? Antwoord K.: zoals gezegd scoren de grote 
Brink en Centrumpark/Markthotel het beste. Het Groene Oog scoort op dit punt het slechtste. 
Er komt binnen Bergen steeds minder ruimte voor fietsverkeer. De PvdA vraagt of het destijds 
de tendens was om kleinschalig te bouwen met een paar hoogteaccenten. Antwoord K.: meer 
hoge panden binnen een centrum doet afbreuk aan het dorpse karakter. Projectontwikkelaars 
hebben de neiging om zich te spiegelen aan een ander hoog gebouw als dat er al staat. D66 
vraagt of de inspreker de Stationsstraat ook een tochtgat vindt? 
Antwoord K.: bij een entree mag men best wel allure van breedte hebben. De meeste panden 
van de Stationsstraat hebben toch een kleinere schaal. GroenLinks vraagt of de heer K. pleit 
voor uitstel van de besluitvorming. Antwoord K.: denkt dat het bijna niet anders kan dan dat 
men hier meer tijd voor neemt. Men moet nu geen besluiten nemen die een wissel gaan 
trekken op de toekomst. KIES Lokaal denkt de heer K. met meer tijd alle mensen wel op een 
lijn te krijgen? Antwoord K.: denkt dat men tot meer compromissen kan komen en een betere 
onderbouwing kan krijgen voor merkwaardige keuzes als uitbreiding van supermarkten e.d.  
 
De heer H., projectontwikkelaar Aldi. De Aldi in Bergen bestaat bijna 20 jaar, het is geen winkel 
waar Aldi nu bijzonder trots op is qua uitstraling en winkelbeeld. Aldi is in heel Nederland bezig 
met het maken van een kwaliteitsslag (bredere gangpaden, meer licht in de winkels, 
klantvriendelijkheid). Middels het plan Het Groene Oog wil men laten zien wat men kan. Een 
XL winkel is meer dan 1800 m2 vloeroppervlakte, de Aldi in Bergen zal worden uitgebreid van 
500 m2 naar 1100 m2 vloeroppervlakte. Het aangezicht wil men waarborgen middels een 
kwaliteitskader. Leegstand is geen issue.  
GroenLinks vraagt hoeveel m2 er minimaal nodig is om de Aldi een mooie winkel te maken. 
Antwoord H.: 1100 m2. De PvdA vraagt waarom de Aldi in 2013 niet heeft doorgezet dat men 
wilde vergroten. En heeft men nog belangstelling voor de locatie aan het Binnenhof.  
Antwoord H.: Aldi heeft hier serieus naar gekeken maar het is geen rendabele investering. D66 
vraagt wat de gevolgen zijn als de Aldi niet kan verplaatsen naar de harmonielocatie. En ziet 
de Aldi een duidelijke behoefte in Bergen voor een Aldiwinkel?  Antwoord H.: Aldi is aanvullend 
op supermarkten als Deen en Albert Heijn. Als de ontwikkeling op de harmonielocatie niet 
doorgaat dan gaat Aldi opnieuw naar de gemeente voor een andere locatie bij voorkeur binnen 
Bergen. De VVD vraagt wat de oppervlakte is van Deen supermarkt? En kan Aldi openheid 
geven over de intentieverklaring die destijds getekend is met Schrama en de gemeente. 
Antwoord H.: Aldi is er nu volledig uit met Schrama B.V. over de verwachtingen. Deen 
supermarkt heeft 1800 m2 vloeroppervlakte. KIES Lokaal vraagt of er een zelfde commotie 
was geweest als er bijvoorbeeld een Marks & Spencer of Marqt supermarkt was 
gepositioneerd? Antwoord H.: denkt dat er minder commotie zou zijn geweest maar men moet 
voldoen aan het beeldkwaliteitsplan.  
 
De heer W. namens de Bergense Harmonie. Hij schetst de historie van de Bergense 
Harmonie. De vereniging, maar ook de andere gebruikers van het pand, vinden het van belang 
dat een dergelijke voorziening in het centrum van het dorp beschikbaar blijft. Er zal worden 
voorzien in een sociaal maatschappelijk c.q. culturele bestemming. In het plan Het Groene Oog 
is dit geconcretiseerd. De voorkeur gaat derhalve uit naar dat plan. De VVD vraagt of de 
Bergense Harmonie nu echt niets ziet in de andere plannen. Antwoord W.: ziet graag een plein 

6 
 



 

met een muziektent dat de Bergense Harmonie graag wil openen. 
 
Gemeentebelangen BES denkt de inspreker dat het mogelijk is in een hoekje van een 
supermarkt of zou er toch niet beter een andere plek kunnen worden gekozen.  
Antwoord W.: zou graag ook andere mensen gebruik willen laten maken van deze locatie.  
 
Mevrouw H.  is conceptfotograaf en doet een bewogen oproep om echt te luisteren naar de 
Bergense bevolking. De ziel van Bergen is niet een cluster van supermarkten. Zij gelooft in 
innovatie en gezond verstand als er maar geluisterd wordt.  
D66 vraagt wat de ziel van Bergen ontneemt. Antwoord H.: de mensen willen graag bewegen 
maar kunnen niet uit de voeten met deze plannen.  
 
De heer L. heeft 41 jaar een winkel gehad in het centrum van Bergen en heeft veel bestuurlijke 
functies vervuld zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij schetst de historie vanaf 1972 
tot 2007 toen hij in diverse klankbordgroepen heeft gezeten. Hij wil de raad behoeden om in de 
valkuilen van het verleden te vallen. D66 vraagt of de inspreker deze valkuilen kan duiden. 
Antwoord L.: iedere keer gebeurd er weer niets. De ondernemers geloven er niet meer in, 
mensen zijn niet meer bereid om aan klankbordgroepen deel te nemen. D66 vraagt waarom er 
niets gebeurd is? Antwoord L.: besluitloosheid en het steeds weer opnieuw uitvinden van het 
wiel. Er wordt niet doorgepakt. De consument verandert steeds. Het CDA vraagt wat de raad 
zou moeten doen. Antwoord L.: visie tonen en doorpakken. D66 kan de inspreker een 
impressie geven van het huidige proces. Antwoord L.: als men de geschiedenis niet kent komt 
men er steeds niet uit. De VVD vraagt of de inspreker vindt dat het huidige plan voorziet in 
funshoppen. Antwoord L.: als er niets gebeurt en er komt geen aantrekkelijk centrum met 
voldoende parkeerruimte dan zal het funshoppen niet gebeuren. Het plan is voor de komende 
50 jaar. Gemeentebelangen BES vraagt of de inspreker van mening is dat er in dit plan een 
visie is neergelegd. Vindt hij dat de raad dit plan moet laten doorgaan en voldoet het dan aan 
de wensen van de inspreker? Antwoord L.: wil daar geen uitspraak over doen, dat is een 
besluit van de raad. Men moet zich realiseren dat het niet mogelijk is om het iedereen naar de 
zin te maken. Degenen die teleurgesteld zijn moet het kunnen aanvaarden dat er een 
democratisch besluit is genomen.  
De VVD vraagt of er ook moet worden doorgepakt als draagvlak ontbreekt? Antwoord L.: 
iedereen wordt er bij gehaald en iedereen moet er iets van vinden. Zolang dat zo is moeten er 
zoveel compromissen worden gesloten dat er niets van de grond komt.  
 
De heer L. biedt aan om met de fracties van gedachten te wisselen over het te nemen besluit.  
 
 
Bergen, 13 januari 2015 
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