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Onderwerp : Ontwikkeling achterzijde Breelaan 9-11 Bergen 
 
 
Geachte heer Punt, 
 
In uw brief van 27 januari jongstleden verzoekt u onze principemedewerking voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar de herinvulling van het gebied tussen Breelaan 9-11 (Nero) en 
het Smalle Pad. Het idee is dat het huidige parkeerterrein wordt verplaatst naar een 
parkeerkelder en dat het vrijkomende maaiveld als plein of park wordt ingericht. Het plan 
voorziet tevens in de bouw van 27 socialesectorwoningen en een uitbreiding van restaurant 
Wonders aan de achterzijde. In dit verband delen wij u het volgende mede.  
 
Een parkeerterrein inwisselen voor een parkje dat qua maat, positionering en schaal goed 
voegt in het centrum van Bergen waarbij de auto’s ook nog eens onder de grond worden 
gebracht, is op het eerste gezicht een aantrekkelijk idee. Zowel in stedenbouwkundig opzicht 
als uit oogpunt van woon- en leefkwaliteit is uw voornemen een kwaliteitsimpuls. Om deze 
reden is in januari na overleg met het bestuur van de BBC besloten het in 2016 gestarte 
project tot herinrichting van het maaiveld van dit gebiedje stil te leggen en is de dialoog met u 
aangegaan om te onderzoeken of het voorstel ook daadwerkelijk haalbaar is.  
 
Uit nadere beschouwing van de plannen is evenwel gebleken dat realisatie van het plan zal 
leiden tot een groot aantal bezwaren van civieltechnische- en praktische aard. Wij noemen in 
dit verband: 
 

1. De parkeergarage dient (vanaf maaiveldhoogte) een gronddek te hebben van 100 cm (in 
plaats van de voorgestelde 30 cm). Deze ruimte is nodig voor de aanleg van een beheersbaar 
systeem voor kabels en leidingen (huisaansluitingen gas, water, elektra, riolering en het 
beheer ervan). Dit geldt ook voor de openbare ruimte met zijn rioolputten, straatkolken en 
openbare verlichting. Bij een gronddek van 100 cm (vanaf maaiveld) kan er ook sprake zijn 
van de aanleg van volwaardig groen. De diepte van 100 cm kan niet gehaald worden omdat er 
aangetakt moet worden op de parkeergarage van ’t Oude Posthuys en de kelder onder het 
complex Centre Ville. Het gevolg is een hellingbaan met een te hoog hellingspercentage. 

2. Door de entree van de parkeergarage is het gebied beperkt bereikbaar voor autoverkeer. 
Calamiteitenverkeer kan niet in het binnengebied komen. Ook de beheerders van de 
openbare ruimte kunnen er met wagens en machines niet komen.  
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3. Het verleggen van de bestaande rioolaansluitingen en het leggen van nieuwe 
rioolaansluitingen geeft problemen. In sommige gevallen is geen mogelijkheid tot afvoer naar 
de bestaande hoofriolering en het is niet of nauwelijks bereikbaar voor beheer en onderhoud. 
De verwerking en berging van extreme neerslag is in dit plan ook niet oplosbaar. 

4. In dit plan verliest de gemeente de regie over het ondergrondse leidingverkeer. Nieuwe 
kabels-en leidingentracé ’s zijn in de toekomst niet meer aan te wijzen. Mogelijk geeft dat in 
de toekomst problemen als nutsbedrijven nieuwe aanvragen gaan doen (bv glasvezel van 
Breedband). 

5. In het plan ontbreekt het aan voldoende bergingscapaciteit voor- en verwerking van 
regenwater. Hierdoor kan bij hevige regenval wateroverlast ontstaan en/of de parkeerkelder 
onder water komen te staan. De gemeente wil hiervoor niet aansprakelijk zijn.  

6. Bij de bouw van een parkeergarage dient sprake te zijn van het bemalen van grondwater. In 
de directe omgeving is een aanzienlijk aantal huizen  ‘op staal’ gebouwd. Het onttrekken van 
grondwater zal een extra risicofactor zijn voor dergelijke bebouwing. Aan de zijde van de 
Stationsstraat is ook nog eens een aanzienlijk veenpakket aanwezig dat bij de bouw van Nero 
al tot problemen heeft geleid. Ook voor het groen in de (directe) omgeving zal het onttrekken 
van grondwater grote gevolgen kunnen hebben. Het is de vraag of met een systeem van 
retourbemaling de risico’s dientengevolge worden ondervangen (verzakkingen, verdroging).  

7. Het plan voorziet in de realisatie van circa 65 parkeerplaatsen. Ervan uitgaande dat het plan 
zijn eigen parkeeropgave moet oplossen en er in de maaiveldvariant 40 parkeerplaatsen zijn 
ingetekend, betekent dit geen of nagenoeg geen ‘plus’ ten opzichte van de huidige situatie 
aangezien het plan voorziet in de bouw van circa 27 woningen. 

8. De parkeergarage wordt particulier eigendom. Dat betekent dat de gemeente minder grip 
heeft op de regie van de openbare parkeerplaatsen. Er moet nog een discussie gevoerd 
worden over het aanwijzen van parkeerplaatsen voor parkeervergunninghouders. Dat geldt 
voor het terrein achter de bibliotheek maar ook voor dit gebied. Die mogelijkheid verdwijnt als 
het geen gemeentelijk eigendom meer is. 

9. De gemeente loopt structureel parkeerinkomsten mis. 
10. In het gebied zijn ook drie ondergrondse afvalinzamelcontainers geprojecteerd. Deze moeten 

verplaatst worden naar de Prinsesselaan, nabij woningen en mogelijk ten koste van 
parkeerplaatsen. De afstand voor het bedrijfsafval is verder dus daarom minder interessant. 

11. De bewoners van ’t Oude Posthuys komen vanuit de parkeergarage nu in het openbaar 
gebied. Dat zal straks via het eigendom van Punt moeten gebeuren. Men heeft hiertegen bij 
voorbaat al geageerd.  

 
Gelet op deze overwegingen hebben wij besloten dat er geen reden is het 
haalbaarheidsonderzoek te vervolgen en hebben wij derhalve besloten geen medewerking te 
verlenen aan uw principeverzoek. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eric van Hout, senior projectleider van het 
team Plannen en Projecten via telefoonnummer (072) 888 03 08. Wilt u bij correspondentie 
het kenmerk 17uit02713 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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