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

 
 
Algemeen 
De PowerPoint presentatie van de presentatieavond van 9 februari is op ris/bis geplaatst. Er 
zijn na deze avond geen reacties van raadsleden ontvangen. Als bijlage bij onderhavige 
memo is een planning gevoegd van de diverse onderdelen van het project Mooi Bergen. 
Deze planning wordt maandelijks geactualiseerd. De presentatieavond van  uw raad op 18 
mei 2017 is gereserveerd voor een toelichting/presentatie op de verschillende deelprojecten. 
 
Op 2 maart is een vergadering van de klankbordgroep Mooi Bergen geweest. De agenda 
van deze avond was algemeen van aard en de avond is benut voor het terugblikken op het 
proces rond de Harmonielocatie en een vooruitblik op alle acties in 2017.  
 
Plandeel Harmonielocatie 
Voor wat betreft het bestemmingsplan is ons college in de oorspronkelijke planning er van uit 
gegaan dat er voor het plan de 7 dorpelingen geen voorontwerp-bestemmingsplan in het 
kader van de Inspraakverordening ter inzage wordt gelegd. De argumentatie hiervoor is dat 
het betreffende  bestemmingsplan is gebaseerd op een gedetailleerde structuurvisie (die 
ingevolge de Inspraakverordening ter inzage heeft gelegen) en dat de ruimtelijke- en 
planologische effecten van het bouwplan voor de 7 dorpelingen bekend zijn. Het bestuur van 
de Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft ons college bij brief van 8 februari 2017 over 
dit voornemen enige verhelderende vragen gesteld. Het bestuur van de BBC heeft de 
voorkeur voor een proces waarbij ook het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd. 
 
Gelet op de precaire voorgeschiedenis van dit plandeel heeft ons college besloten gehoor te 
geven aan de voorkeur van het bestuur van de BBC en eerst een voorontwerp-
bestemmingsplan ter inzage te leggen. Uit de bij deze memo gevoegde planning kunt u 
opmaken dat verwacht wordt dat het voorontwerp-bestemmingsplan vanaf 6 april 2017 ter 
inzage ligt. 
 
De uitwerkingen van het bouwplan (van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp) en het 
voorontwerp-bestemmingsplan worden op 30 maart aan de klankbordgroep Mooi Bergen 
toegelicht. 
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Namens Stichting Mooier Bergen is recentelijk een brief ingekomen naar aanleiding van het 
antwoord van ons college van 6 februari 2017 op de brief van 29 december. De nieuwe brief 
is op de lijst van ingekomen stukken van de raad geplaatst. De griffier draagt zorg voor het 
afhandelen van de brief. 
 
Voor wat betreft de juridische procedure over het eigendom van het pand Plein 36 kan 
gesteld dat inmiddels de wederpartijen hebben geantwoord op de dagvaarding van Schrama 
BV. Binnen circa 4 maanden zal een comparitie (mondelinge behandeling) door de rechter 
bepaald worden. Tijdens de comparitie zal de rechter informatie inwinnen en/of een 
schikking beproeven. De verwachting is dat vervolgens binnen 3 maanden een uitspraak zal 
volgen.  
 
De eigenaar van het pand Plein 36 heeft de huur per 1 maart opgezegd voor de 
bloemenverkoopwinkel. Schrama BV heeft besloten het voorterrein van Plein 36 tijdelijk, tot 
de bouw van het plan de 7 dorpelingen, in te richten als parkeerterrein. Deze invulling is 
conform het geldende bestemmingsplan Centrum 1977. Er worden tijdelijk 14 
parkeerplaatsen aangelegd.  
  
Plandeel openbare ruimte 
Op 13 maart is de volgende vergadering van de meeteken- en meedenkgroep voor de 
openbare ruimte. De avond staat in het teken van de introductie van het bureau Wiseguys en 
de nadere uitwerkingen van de inrichting openbare ruimte met betrekking tot de “gedeelde 
ruimte”. Het bureau Wiseguys is door ons college benaderd om een procesvoorstel te doen 
voor de toepassing van kunst ‘als extra laag’ in de openbare ruimte. De planning is dat de op 
13 maart te ontvangen input (op- en aanmerkingen, suggesties) zullen leiden tot een 
definitief ontwerp van de openbare ruimte dat op 28 april een finale behandeling krijgt in de 
laatste vergadering van de meeteken- en meedenkgroep. Op 18 mei krijgt uw raad 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. Definitieve 
besluitvorming door uw raad is gepland in de vergadering van 14 december 2017.   
 
Plandeel Dorpsplein 
Bot Bouw Initiatief (BBI) heeft tijdens de presentatieavond van de raad op 9 februari 2017 
aan u een toelichting gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de 
haalbaarheidsstudie voor plandeel Dorpsplein. Duidelijk is dat er meerdere scenario’s zijn 
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. 
 
BBI neemt de regie in de uitwerking van een parkeeroplossing die voor het centrum van 
Bergen een integrale oplossing kan betekenen. Voor wat betreft de varianten voor het 
Binnenhof werkt men momenteel aan een SWOT analyse, presentatietekeningen en 
financiële kadering van 3 hoofdscenario’s te weten: parkeren maaiveld, parkeren kelder en 
parkeren dek.  
 
BBI komt spoedig met een brief aan omwonenden rond het Binnenhof waarin wordt 
aangekondigd dat BBI momenteel in samenwerking met de gemeente Bergen een 
onderzoek uitvoert naar de parkeeroplossingen rond het Centrum en specifiek op de locatie 
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Binnenhof. Verder verwacht BBI al snel (waarschijnlijk in april) met een presentatie en 
informatieavond de verschillende scenario’s met de buurt te kunnen bespreken. Dan kan ook 
de SWOT analyse verder aangevuld worden. De datum van de presentatie aan de buurt 
wordt ook in een volgende brief opgenomen. 
 
Ons college is voornemens de intentieovereenkomst met BBI te verlengen om dit 
vorenbeschreven onderzoek mogelijk te maken. De tekst van de te verlengen 
intentieovereenkomst ligt vanaf 14 maart voor raadsleden ter inzage bij de griffier. In de ARC 
van 23 maart kunne hierover vragen gesteld worden.  
 
Naast het parkeeronderzoek start BBI ook met de architectenselectie voor het ontwerp van 
de gebouwen in plandeel Dorpsplein. BBI staat een zelfde werkwijze voor als bij de 
architecten selectie voor de Harmonielocatie. Er zullen uiteindelijk minimaal 3 uitwerkingen 
gemaakt worden en het Q-team Plus maakt de keuze. Binnenkort plaatst ons college een 
oproep voor geïnteresseerden om zich aan te melden voor het Q-team Plus voor dit 
plandeel. Zoals uit bijgevoegde planning blijkt, wordt de keuze op 17 mei gemaakt. Dat zou 
betekenen dat uw raad op 18 mei de presentatie krijgt van het winnende ontwerp. 
 
 
Bijlagen  
 Excel-bestand met Planning Mooi Bergen 2017 
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