
Technische vragen Bestemmingsplan Harmonielocatie

Algemeen
De vastgestelde Ruimtelijke randvoorwaarden gaan uit van aansluiting bij de massastudie en 
contouren van het plandeel Harmonielocatie van Mooi Bergen (1.0).
Het voorliggende Bestemmingsplan Harmonielocatie gaat uit van reparatie van het BP De Zeven 
Dorpelingen (d7d).

1. Wat is het verschil in oppervlakte van de bovengrondse bebouwing?
De oppervlakte van de enkelbestemming ‘Gemengd – 1’ is in het nieuwe plan 
1224,39 m2. De oppervlakte van de enkelbestemming ‘Gemengd – 1’ in het oude 
plan De 7 Dorpelingen (de laatste versie uit 2017: 17MEERM003-008 van 
14/08/2017) is 2366,23 m2.

2. Wat is het verschil in oppervlakte van de ondergrondse bebouwing (parkeergarage)?
Voor de ondergrondse bebouwing wordt uitgegaan van de parkeergarage als in d7d.

Het streven in de vastgestelde Ruimtelijke randvoorwaarden is een gedifferentieerd programma in het 
sociale en middensegment huur en koop.
In het voorliggende Bestemmingsplan Harmonielocatie ontbreekt het middensegment huur.
1. Wat is hiervan de reden?

Er is hiervoor aangesloten bij de door de raad vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden

2. Ho lang blijven de sociale woningen sociale huur? Welke termijn is er geborgd?
Beleid geeft aan 10 jaar

In de vastgestelde Ruimtelijke randvoorwaarden worden op pagina 2 ook een aantal voorbeeldfuncties 
genoemd waaraan gedacht kan worden bij de verdere invulling.
1. Vallen deze voorbeeldfuncties bestemmingsplantechnisch onder de bestemmingsomschrijving 

Gemengd-1?
Ja, maar wij zullen dit nader specificeren om zeker te zijn. Toegestaan worden maatschappelijke 
en culturele activiteiten waaronder oefenruimtes voor muziek, dans en sport ten behoeve van het 
verenigingsleven en openbare dienstverlening, creatieve broedplaats en werkplekken, 
expositieruimten/galerieën en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen, met daarbij 
behorende ondersteunende horeca.

Verbeelding/Plankaart
Het voorliggende Bestemmingsplan Harmonielocatie gaat uit van een parkeergarage met 88 
parkeerplaatsen. Het plandeel Harmonielocatie van Mooi Bergen (1.0) gaat uit een parkeergarage met 
66 parkeerplaatsen. Dit laatste lijkt veel beter aan te sluiten bij de bovengrondse bebouwing en is 
daardoor veel goedkoper om te bouwen. De verkoopprijs ligt immers vast (€ 25.000 ex btw).
Wat zijn de parkeeropgaven bij de scenario's die in de MKBA worden genoemd?
Is er een berekening gemaakt van de bouwkosten van de parkeergarage met 88 plaatsen nu deze 
voor een groot deel onbebouwd (buiten de bovenliggende bebouwing) moet worden gerealiseerd?
1. Is de gemeente bereid om de bouwer/ontwikkelaar te compenseren, indien de kostprijs van een 

parkeerplaats hoger is dan de verkoopopbrengst? 
Nee, de gemeente is niet op voorhand bereid om te compenseren

2. Zo ja, voor hoeveel per parkeerplaats?
nvt

Het pand Plein 36 biedt een kans om de aansluiting tussen de 2 parkeergarages aanzienlijk te 
verbeteren (lees grote kostenreductie bij bouw). 
1. Hoe kan dit pand worden betrokken bij de verdere planvorming en in de tender?

Het pand maakt nog geen deel uit van de planvorming. Het pand kan worden ingebracht door het 
te verwerven of door het te laten verwerven door de geselecteerde ontwikkelaar / bouwer

Volgens de toelichting op blz 41 worden worden 'luifels en overkragingen die boven de 
Verkeersbestemming liggen, met bouwaanduidingen mogelijk gemaakt'. Op de plankaart zijn deze 
aanduidingen niet terug te vinden. In zijn algemeenheid zijn er overigens nogal wat discrepanties 
tussen de Regels en de Toelichting.



1. Kan de Toelichting hierop worden aangepast door de betreffende passage te schrappen?
De passages over de overkragingen en luifels worden geharmoniseerd, c.q. geschrapt 

2. Gaat het college nog met de stofkam door de stukken om de discrepanties eruit te halen, of 
moeten alle discrepanties ter reparatie door de raad worden geamendeerd?
Voorstel: bij het verwerken van de noodzakelijke aanpassingen zullen wij tevens de discrepanties 
e.d. eruit halen

3. Moeten ooit door de Raad bij het Bestemmingsplan d7d vastgestelde rapporten en bijlagen per 
amendement worden ingetrokken en eventuele opdrachten om andere rapporten en bijlagen toe 
te voegen per amendement worden ingediend? (Denk hierbij aan het vervangen van het 
Beeldkwaliteitsplan door het Beeldkwaliteitskader)
Nee, want deze stukken behoorden bij het bestemmingsplan en dit is vernietigd (inclusief bijlagen 
dus) 

4. Het woongebouw aan het Straatje zonder naam is hoger (11,5m) dan het gebouw hoek Dreef/ 
Straatje zonder naam (10m)?  Wat is hiervan de reden?
Wordt nog nader uitgezocht

Regels
1.49 supermarkt (blz 8)
"een zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen, waaronder verse groente, brood en 
vlees (zijnde dagelijkse goederen) en soms enige niet dagelijkse goederen (zoals huishoudelijke 
artikelen) worden verkocht, met een bruto vloeroppervlak van ten minste 140 m2."
1. Moet 140 m2 niet zijn: ten minste 400 m2? (zie ook definitie in het BP Supermarkten) 

Ja.

Artikel 3.1 onder c (blz 12): 
"detailhandel, tot maximaal 1.490 m 2bvo, met een maximum van 500 m2 wvo per winkel waarbij 
supermarkten zijn uitgesloten"; 
1. Moet 500 m2 wvo dit niet zijn: 300 m2? (Zie ook de TOELICHTING op blz. 12)

Nee, 500 m2; de toelichting wordt hierop aangepast

Artikel 3.1 onder e (blz 12):
"maatschappelijke en sociale voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning, met een 
minimum van 400 m2" (was het maar waar);
1. Moet 400 m2 wvo dit niet zijn: 140 m2? (Zie ook de TOELICHTING op blz. 12) 

Ja, 140 m2

Deze bestemming lijkt bedoeld om de Harmonievereniging onderdak te bieden in één van de 
hoofdgebouwen. Leden van de Harmonievereniging geven aan dat naast de oppervlakte ook de 
hoogte van de lokaliteit van belang is in verband met de akoestiek. Het zou dan moeten gaan om een 
vrije verdiepingshoogte van tenminste 5 meter en stelt daarnaast hoge eisen aan geluidsisolatie.
1. Wat zijn de consequenties voor het woningbouwprogramma op de daarboven gelegen 

bouwlagen?  
Voorstel: De consequenties komen naar voren in de uitwerking van geluidsisolatie.

MKBA
In de toelichting op de aanpak op blz 2/37 wordt de MKBA beschouwd als een zogenaamde MKBA 
‘Light’ of quickscan MKBA. Er zijn er enkele gesprekken met beleidsambtenaren gevoerd, maar niet 
met de stakeholders Bewonersvereniging Bergen Centrum en Stichting Mooier Bergen. Ondanks dat 
dit een light versie is, is dat een gemiste kans en heeft dit bovendien geleid tot zeer discutabele 
conclusies en projectalternatieven.
1. Waarom zijn deze beide stakeholders niet geconsulteerd?

Helaas ontbrak de capaciteit, zowel ambtelijk als bij het ingeschakelde bureau, om de MKBA 
anders, lees meer uitgebreid en participatief, in te richten

In de tabel op blz 3/37 lijkt variant a. (7 extra sociale woningen) ten koste te gaan van 290 m2 wvo 
Detailhandel.
1. Hoeveel van deze extra woningen bevinden zich op de 1e bouwlaag (BG)?

Globaal kan worden uitgegaan van 4 woningen.

Er lijkt een verschil in m2 te zitten tussen de varianten 2a en 2b: (in variant 1 is detailhandel 1490m2, 



in variant 2 = 1200 mr > verschil 290 m2 > Variant 2a: 7 soc woningen in 290 m2 = 41m2 per woning. 
Variant 2b: van 290m2 > 250 m2 voor maatschappelijke voorziening (buurthuis) > dan blijft er 40m2 
over voor 4 sociale woningen). 
2. Hoe komt dit? Worden er extra m2 toegevoegd in variant 2b?

Variant a: er worden 7 extra sociale huurwoningen toegevoegd. Dit gaat ten koste van het programma 
detailhandel van projectalternatief 1. In plaats van 1.490 m2 vvo is er ruimte voor circa 1.200 m2 vvo 
detailhandel. 
Variant b: in plaats van 7 worden er 4 extra sociale huurwoningen toegevoegd. De extra m2 die dit 
oplevert ten opzichte van variant 1 worden gebruikt om een extra maatschappelijke voorziening van 
250 m2 vvo te realiseren, waarbij gedacht wordt aan een dorpshuishuisachtige invulling. 

Mbt duurzaamheid in het raadsvoorstel: er is geen circulariteit opgenomen in het programma. 
1. Waarom niet? En wat houdt de passage in in de rv mbt duurzaamheid: zo duurzaam mogelijk?. 

“Zo duurzaam mogelijk” zal nader worden uitgewerkt, indien opportuun inclusief circulariteit.

Fractie VVD


