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Aanleiding 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

 
 
Plandeel Harmonielocatie 
Het voorontwerp bestemmingsplan De 7 Dorpelingen ligt vanaf 6 april 2017 voor een periode 
van 4 weken ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn een schriftelijke 
inspraakreactie indienen. 
 
De panden Karel de Grotelaan 11, 15 en 17 zijn gemeentelijk eigendom en staan sinds 2013 
op de lijst af te stoten maatschappelijk vastgoed. In de hoekpanden Karel de Grotelaan 11 
en 17 zit momenteel een anti-kraakwacht in afwachting van de besluitvorming over de 
Harmonielocatie. Met de huurder van het perceel Karel de Grotelaan 15 vinden gesprekken 
plaats over het gebruik van een gedeelte onbebouwd stuk grond en de verplaatsing van een 
berging in de achtertuin. Met de eigenaar van het perceel Karel de Grotelaan 13 vindt het 
gesprek plaats over het creëren van een recht van overpad via de achtertuin van nummer 11 
naar de Karel de Grotelaan. Het pand Karel de Grotelaan 17 is een voormalig politiekantoor. 
De op een later moment toegevoegde aanbouw (met daarin een cellencomplex) dient 
gesloopt te worden ten behoeve van het bouwplan. Aangezien de vier-onder-één-kapper 
Karel de Grotelaan 11 t/m 17 een gemeentelijk monument is, dient dit zorgvuldig en in 
overleg met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te gebeuren. 
 
Voor wat betreft het voorterrein van Plein 36 is een reguliere vergunning aangevraagd voor 
de inrichting en gebruik als tijdelijk parkeerterrein. Er worden tijdelijk 14 parkeerplaatsen 
aangelegd. Verder wordt de gelegenheid geboden om in de hoek van het parkeerterrein op 
vrijdag en zaterdag bloemen te verkopen. 
 
In de ARC van 23 maart heeft wethouder Rasch melding gedaan van het feit dat de 
gemeente Bergen op 20 maart  ambtelijk is geïnformeerd door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat er bij het Ministerie een verzoek is 
binnengekomen om een tweetal besluiten van de gemeente Bergen voor te dragen voor 
vernietiging door de Kroon. Het betreft het raadsbesluit van 29 januari 2015 met onder 
andere de vaststelling van de structuurvisie Mooi Bergen winkelkern en het raadsbesluit van 
15 december 2016 waarin een voorkeur wordt uitgesproken voor het plan ‘de 7 dorpelingen’ 
en het college wordt verzocht een vervolgovereenkomst met Schrama bv aan te gaan. Op 
verzoek van ons college heeft onze jurist een memo geschreven over de kaders en de 
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procedure van een dergelijk verzoek. De betreffende memo is als bijlage gevoegd bij deze 
voortgangsrapportage.  
  
Plandeel openbare ruimte 
Na vijf sessies met de meeteken- en meedenkgroep is een v.o. (voorlopig ontwerp) tot stand 
gekomen van de herinrichting van de openbare ruimte. Verder heeft het bureau Wiseguys 
een procesvoorstel gemaakt voor de toepassing van kunst ‘als extra laag’ in de openbare 
ruimte. Op 31 mei krijgt uw raad over beide aspecten een presentatie en het is de planning 
dat uw raad op 4 juli een besluit neemt over het al dan niet ter inzage leggen van het 
betreffende ontwerp van de openbare ruimte. Vanwege het zomerreces is de ter inzage 
legging gepland vanaf 7 september. Definitieve besluitvorming door uw raad is gepland in de 
vergadering van 14 december 2017.   
 
Plandeel Dorpsplein 
Tijdens de ARC van 23 maart is een vraag gesteld over de juridische consequenties van de 
Allonge op de intentieovereenkomst die ons college voornemens is met Bot Bouw Initiatief 
(BBI) aan te gaan. In aanvulling op het besprokene tijdens de ARC hecht ons college eraan 
te benadrukken dat intentieovereenkomsten in algemene zin niet vrijblijvend zijn. Immers, het 
betreft een start van een lang en mogelijk kostbaar proces dus het is wenselijk dat aan de 
voorkant van een dergelijk traject duidelijk omschreven wordt wat de doelstelling van een 
intentieovereenkomst is en wat de relevante kaders zijn. Een gemeente heeft altijd te maken 
met de beginselen van behoorlijk bestuur dus indien de gemeente besluit dat er geen reden 
is om een vervolgovereenkomst te sluiten, dient dit gemotiveerd te worden. Wethouder 
Rasch heeft toegezegd dat een memo volgt over de juridische status van een 
intentieovereenkomst. De memo is als bijlage bij deze voortgangsrapportage gevoegd.  
 
Op 6 april is op initiatief van BBI een inloopavond geweest met betrekking tot de 
haalbaarheidsstudie van meerdere scenario’s om de parkeeropgave als gevolg van de 
plannen op het Dorpsplein op te lossen. Dat kan in het projectgebied zelf en het kan 
plaatsvinden op het Binnenhof in combinatie met de oplossing van de parkeeropgave als 
gevolg van andere ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kan gedacht worden aan de uitbreiding 
van de Albert Heijn, het verdwijnen van de parkeerplaatsen voor de ABN-AMRO, een 
eventuele parkeeropgave als gevolg van plandeel Winkelhart en de nog openstaande 
parkeeropgave als gevolg van het plan Hartje Bergen.  
 
In de huidige situatie zijn er 104 openbare parkeerplaatsen in het Binnenhof. BBI werkt 
momenteel aan een SWOT analyse van de volgende 3 hoofdscenario’s: 

 parkeren maaiveld met circa 150 parkeerplaatsen 

 parkeren met een kelder met in totaal circa 200 parkeerplaatsen 

 parkeren met een dek met in totaal circa 200 parkeerplaatsen. 
 
Aangetekend moet worden dat bij de eerste variant (parkeren maaiveld) de openbare 
parkeeropgave als gevolg van het bouwplan van het plandeel Dorpsplein in dat plandeel zelf 
moet worden opgelost. Dat betekent dat er op het Plein (naast een stallingsgarage voor de 
bewoners) ook een openbare parkeergarage moet komen.  
 
BBI organiseert in april/mei een tweede inloopavond waarbij de resultaten worden getoond 
en toegelicht. Op 31 mei krijgt uw raad een presentatie over de verschillende varianten en de 
SWOT-analyse. De planning is dat het uiteindelijke voorstel na het zomerreces vanaf 7 
september ter inzage wordt gelegd zodat een ieder een inspraakreactie kan geven. 
Besluitvorming door uw raad is gepland in de raad van 14 december 2017. 
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Inmiddels heeft ons college een oproep geplaatst voor geïnteresseerden om zich aan te 
melden voor het Q-team Plus voor dit plandeel. Zoals uit bijgevoegde planning blijkt, wordt 
de keuze door het Q-team Plus op 17 mei gemaakt. Dat zou betekenen dat uw raad op 31 
mei de presentatie krijgt van het winnende ontwerp. 
 
Communicatieplanning 
Naar aanleiding van het besprokene in de ARC van 23 maart is door ons een 
communicatieplanning opgesteld. In dit stuk is aangegeven welke actoren in beeld komen bij 
de verschillende deelprojecten en in de verschillende fases. Ook is hierin aangegeven op 
welke manier en via welke kanalen er wordt gecommuniceerd  Deze communicatieplanning 
is als bijlage bij dit memo gevoegd.  
 
 
Extra presentatieavond op 31 mei 
Op 31 mei is een extra presentatieavond gepland voor raads- en commissieleden. Deze 
avond vindt plaats in het plangebied van project Mooi Bergen. De ontvangst en afsluiting is in 
de bibliotheek. Verder is het ons voorstel dat er op de verschillende locaties een presentatie 
plaats vindt en dat deze presentaties per carrousel kunnen worden gevolgd.  De exacte 
invulling van de avond moet nog worden bedacht maar ons college denkt aan het volgende: 
 

- Mw. M. Vos van HB Adviesbureau, dhr. L. Lurvink en de heren M. Cops en H. 
Schouten van het bureau Wiseguys geven op het Plein een presentatie op het 
ontwerp ten aanzien van de openbare ruimte en de ideeën voor de toepassing van 
kunst; 

- Dhr. W. Huiberts van BBI geeft op het Binnenhof een toelichting op de verschillende 
parkeervarianten; 

- De architect van bureau Attika geeft bij de Harmonielocatie een toelichting op het 
voorlopig ontwerp van de 7 Dorpelingen; 

- De nog te selecteren architect voor het plan Dorpsplein geeft ter hoogte van de 
Bakemaflat een toelichting op het winnende structuur ontwerp voor plandeel 
Dorpsplein. 

 
 
 
 
Bijlagen  

 Excel-bestand met Planning Mooi Bergen 2017 

 Communicatieplanning 

 Memo met juridische kaders van een intentieovereenkomst 

 Memo met juridische kaders en proces inzake verzoek om vernietiging van een 
raadsbesluit. 

 
  
 
 
 


