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

 
 
Plandeel Harmonielocatie 
Het ontwerp bestemmingsplan De 7 Dorpelingen heeft tot en met 26 juli 2017 gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Er zijn 126 zienswijzen ingediend. Vaststelling van het 
bestemmingsplan is de bevoegdheid van uw raad. De oorspronkelijke planning was dat dit 
onderwerp in uw vergadering van 5 oktober 2017 aan de orde zou komen.  
 
Uit oogpunt van zorgvuldigheid met betrekking tot de beantwoording van de zienswijzen 
heeft ons college besloten de besluitvorming over dit bestemmingsplan te verdagen naar de 
raadsvergadering van 9 november 2017. 
 
In de Nieuwsbrief van juli 2017 heeft ons college uw raad geïnformeerd over de beslissing op 
het bezwaarschrift van Stichting Mooier Bergen inzake een verzoek om informatie in het 
kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Op de lijst van ingekomen stukken staat een 
brief van Stichting Mooier Bergen waarin u er van op de hoogte wordt gebracht dat de 
Stichting Mooier Bergen tegen het collegebesluit beroep instelt bij de rechtbank. Uw raad 
wordt te zijner tijd geïnformeerd over de beslissing van de rechtbank. 
  
Plandeel openbare ruimte 
In uw vergadering van 4 juli 2017 heeft u besloten dat het Voorlopig Ontwerp voor de 
herinrichting van de openbare ruimte in het project Mooi Bergen en de Ambitienotitie 
Toepassing kunst in de openbare ruimte in het project Mooi Bergen ingevolge de 
Inspraakverordening ter inzage kunnen worden gelegd. De stukken liggen vanaf 31 augustus 
gedurende 4 weken ter inzage. Op 4 september is een inloopavond in de bibliotheek 
georganiseerd.   
 
Definitieve besluitvorming door uw raad is gepland in de vergadering van 14 december 2017.   
 
Plandeel Dorpsplein 
Voor wat betreft de planvorming in dit plandeel, heeft het Q-team Plus in mei gekozen voor 
de schetsontwerpen van architectenbureau De Zwarte Hond. Het bestuur van de BBC heeft 
bij brief van 6 juni 2017 aangegeven dat het schetsontwerp afwijkt van de ruimtelijke kaders 
zoals door uw raad vastgesteld. Onze stedenbouwkundige supervisor dhr. A. Trompert heeft 
dit in een analyse duidelijk gemaakt. De constateringen zijn met opdrachtgever Bot Bouw 
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Initiatief gedeeld en ons college is in afwachting van een reactie. De door ons college 
opgestelde reactie aan de BBC is als bijlage bij deze memo gevoegd. Het aangepaste plan 
zal wederom worden voorgelegd aan het Q-team Plus. 
 
Binnenhof 
In een eerdere voortgangsrapportage is opgenomen dat de verschillende 
parkeeroplossingen op het Binnenhof ter inzage gelegd zouden worden om zodoende de 
maatschappelijke haalbaarheid te kunnen peilen. Ons college heeft naar aanleiding van 
overleg met afgevaardigden van de direct belanghebbenden besloten het proces anders in te 
richten. Er is voor gekozen om alle bewoners en eigenaren van de aangrenzende straten 
actief uit te nodigen en in overleg met deze belanghebbenden de haalbaarheidsstudie te 
doen. Op 26 juni is een eerste overleg geweest. Het verslag van de bijeenkomst is als bijlage 
gevoegd. Op 18 september is vervolg overleg gepland met een afvaardiging de 
belanghebbenden. 
 
Smalle Pad 
De afgelopen maanden is onderzocht of het haalbaar is om het parkeerterrein tussen 
Breelaan 9-11 en het Smalle Pad ondergronds te realiseren in de vorm van een 
parkeerkelder en het vrijkomende maaiveld als park of plein in te richten. Ons college is tot 
de conclusie gekomen dat dit te veel nadelen van civieltechnische- en praktische aard tot 
gevolg zal hebben en heeft derhalve besloten geen medewerking te verlenen aan het hiertoe 
ingediende principe verzoek. De brief van 13 juli van ons college is als bijlage bij deze memo 
gevoegd. Het in december 2016 stil gelegde project tot herinrichting van het parkeerterrein 
op maaiveldniveau is inmiddels weer opgepakt. De planning is dat het werk in november/ 
december 2017 wordt uitgevoerd. 
 
 
Bijlagen  

- Verslag overleg met omwonenden over het Binnenhof van 26 juni 
- Brief aan BBC over schetsplan BBI voor plandeel Dorpsplein 
- Antwoord op principe verzoek inzake parkeerterrein achter Breelaan 9-11  

 
 
 


