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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Bestemmingsplan Harmonielocatie

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan Harmonielocatie, zoals opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit, vast 
te stellen; 
2. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Harmonielocatie, zoals opgenomen als bijlage 
3 bij dit besluit vast te stellen; 
3.  Vast te stellen dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd 
en daaruit volgend geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. Het college opdracht te geven om de Nota van Zienswijzen Harmonielocatie, zoals 
opgenomen in bijlage 5 bij dit besluit, aan te passen naar aanleiding van het 
vaststellingsbesluit;

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Sinds  het  vertrek  van  stoomtram  Bello  in  de  jaren  60  wordt  in  de  gemeente  Bergen 
gesproken  over  de  herinrichting  van  het  centrum.  Na  een  eerdere  vernietiging  van  het 
bestemmingsplan  voor  de  Harmonielocatie  door  de  Raad  van  State  zijn  door  de 
gemeenteraad nieuwe ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld. Die randvoorwaarden zijn 
eerder door het college samen met inwoners vormgegeven. 

Dit bestemmingsplan vormt de juridische vertaling van die randvoorwaarden en vindt haar 
basis in de reparatie van het eerder vernietigde bestemmingsplan voor dezelfde locatie. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De raad kan besluiten tot niet vaststellen van het bestemmingsplan, of gewijzigd ten opzichte 
van het voorstel dat nu voorligt.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

Dit  advies  valt  uiteen  in  de  volgende  zeven  onderwerpen;  geschiedenis,  MKBA, 
planbeschrijving,  zienswijzen  en  drie  formele  aspecten.  Hieronder  worden  deze  zeven 
onderwerpen afzonderlijk behandeld.

Geschiedenis

Bergen is nationaal bekend als kunstenaarsdorp met toonaangevende architectuur. In het 
centrum van Bergen is nog steeds veel van deze sfeer aanwezig, maar de allure is onder 
druk komen te staan. Dit is vooral te merken in het gebied dat onderwerp van de door de 
gemeenteraad vastgestelde structuurvisie voor Mooi Bergen is. Zoals in die structuurvisie 
staat geschreven ‘Heel kort gezegd: het Plein heeft geen duidelijk gezicht en is hard toe aan  
een opknapbeurt.’

De raad heeft op 27 september 2011 een eerste structuurvisie vastgesteld gebaseerd op het 
Masterplan Bergen 1.0. In de navolgende uitvoeringsfase werd duidelijk dat de vastgestelde 
ambities mede als gevolg van de economische situatie niet konden worden gerealiseerd.

Het bleef nodig om het centrum van Bergen te verbeteren en daarom is een aangepaste 
structuurvisie opgesteld. Die structuurvisie is een herijking van de ambities gebaseerd op 
een geactualiseerd marktonderzoek zoals vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 
2.0.  (7  juli  2014,  opgesteld  door  het  bureau  Droogh  Trommelen  en  Partners).  Wat  de 
ontwikkeling  betreft,  onderbouwt  het  rapport  de  behoefte  aan  een  aantrekkelijke 
verblijfsruimte, een logische routing voor winkelend publiek en een passend programma van 
centrumfuncties.  Een  supermarkt  wordt  daarbij  als  belangrijke  trekker  beschouwd.  De 
ontwikkelingsvisie presenteert  een gefaseerde ontwikkeling van deelgebieden die volledig 
onafhankelijk  van  elkaar  en  flexibel  kunnen  worden  uitgewerkt  maar  wel  passen  in  een 
overkoepelend  plan  met  hoge  kwaliteit.  Dat  is  uitgewerkt  naar  een  ruimtelijk-functioneel 
basismodel en een basismodel+. Daarnaast is in het Masterplan 2.0 Mooi Bergen, opgesteld 
door Aad Trompert, onderzocht vanuit welke vormgevende principes gewerkt zou kunnen 
worden  om  de  modellen  op  passende  wijze  te  ontwikkelen.  Op  basis  van  de 
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Ontwikkelingsvisie  Mooi  Bergen  2.0  en  het  Masterplan  2.0  Mooi  Bergen,  wordt  in  de 
structuurvisie gewerkt aan het volgende programma:

- Maximaal  toegevoegd  programma  aan  centrumfuncties,  met  inbegrip  van  een 
supermarkt, tot circa 3000 - 3200 m2

- Maximaal toevoeging woningbouwprogramma van circa 70 woningen.
- Minimaal  in  samenhang  met  de  opgenomen  uitbreiding  en  verplaatsing  van 

centrumfuncties  sluitende  parkeerbalans  conform  de  CROW  dan  wel  in 
overeenstemming met  de gemeentelijke  parkeernormen (vastgesteld  17 juli  2014) 
voor de centrumfuncties.

- Een sluitende parkeerbalans conform de CROW dan wel in overeenstemming met de 
gemeentelijke  parkeernormen  (vastgesteld  17  juli  2014)  voor  de  te  realiseren 
woningen.

Dit  komt  overeen  met  het  maximaal  te  behalen  programma  Basismodel  +  uit  de 
Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 2.0. Dit voorstel ziet op plandeel ‘Harmonielocatie’ binnen 
de structuurvisie.

In  april  2019  heeft  de  Afdeling  bestuursrechtspraak  van  de Raad van  state  (hierna:  de 
Afdeling) het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie, het 
bestemmingsplan  de  Zeven  Dorpelingen,  vernietigd.  De  voornaamste,  maar  niet  enige, 
reden  voor  de  vernietiging  van  het  vaststellingsbesluit  lag  in  de  onduidelijkheid  van  de 
gevolgen van het plan op de Natura 2000 gebieden. In rechte is niet vast komen te staan of,  
en zo ja in hoeverre, de stikstofdepositie die het plan genereert significant verslechterende 
effecten op de natuur heeft. Deze uitspraak past daarbij in de lijn van de uitspraak van de 
Afdeling rond de PAS-zaken.

Door  politieke  en  maatschappelijke  ontwikkelingen  is  de  wijze  van  ontwikkelen  in  het 
centrum van Bergen gewijzigd ten opzichte van voorgenomen ontwikkeling bij het vaststellen 
van de structuurvisie. Het grootste voorbeeld hiervan is het vervallen van de ontwikkeling 
van een supermarkt op de Harmonielocatie. De ‘Ruimtelijke randvoorwaarden’, waar deze 
nieuwe ontwikkeling in is geborgd, is opgenomen als bijlage bij dit voorstel.

MKBA

De gemeenteraad van de gemeente Bergen heeft gevraagd een maatschappelijke kosten-
batenanalyse  (MKBA)  uit  te  voeren  waarin  de  verschillende  alternatieven  voor  de 
ontwikkeling van de Harmonielocatie tegen elkaar worden afgezet. In de MKBA dienen zowel 
de  financiële  als  maatschappelijke  effecten  (voor  de  omgeving)  inzichtelijk  te  worden 
gemaakt.  De MKBA dient  ter  besluitvorming  van een uit  te  werken voorkeursvariant  die 
richtinggevend  zal  worden  meegegeven  in  de  aanbesteding  voor  projectontwikkelaars. 
TwynstraGudde  is  gevraagd  de  MKBA  uit  te  voeren  en  heeft  de  resultaten  hiervan 
vastgelegd in voorliggend rapport. 

De MKBA is een beproefde methodiek die in Nederland sinds 2000 verplicht wordt ingezet 
voor grote rijksprojecten, maar ook door lagere overheden veelvuldig wordt toegepast. In een 
MKBA worden  de  welvaartseffecten  van  alternatieven  (scenario’s)  tegen  elkaar  afgezet. 
Naast de financiële kosten en opbrengsten gaat het dan ook om effecten op bijvoorbeeld de 
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omgeving (woongenot), (werk)geluk, recreatie/toerisme, gezondheid, veiligheid etc. In een 
MKBA worden ook deze zachtere waarden - voor zover mogelijk - in euro’s uitgedrukt zodat 
deze maatschappelijke effecten kunnen worden afgezet tegen de financiële kosten van een 
project of scenario. Vaak dient een MKBA dan ook ter legitimatie van financiële kosten van 
overheden. Indien er als gevolg van investeringen (of hogere exploitatiekosten) sprake is van 
aanzienlijke  maatschappelijke  baten  die  de  kosten  overtreffen,  dan  kan  dit  de 
overheidsinvestering of hogere exploitatie uitgave legitimeren. 
Gezien de doorlooptijd en het beschikbare budget dient voorliggende MKBA beschouwd te 
worden als een zogenaamde MKBA ‘Light’ of quickscan MKBA. Dit is een volledige MKBA 
waar  alle  effecten  in  terugkomen,  echter  worden  de  effecten  doorgaans  op  basis  van 
kengetallen en reeds beschikbare informatie uitgevoerd. Zo wordt hier geen diepgaand of 
nieuw onderzoek voor uitgevoerd. Wel zijn er enkele gesprekken met beleidsambtenaren 
gevoerd om tot de resultaten te komen van deze MKBA. 

De  MKBA is  een  verschillenanalyse.  In  een  MKBA zijn  de  effecten  van  het  project  het 
verschil tussen de situatie zonder het project (referentie- of nulalternatief) en de situatie met 
het  project  (projectvariant  of  -alternatief).  De  verschillen  tussen  beide  situaties  zijn  de 
projecteffecten die in een MKBA worden opgenomen. 
Het  nulalternatief  beschrijft  de  huidige  situatie  en  gaat  er  van uit  dat  er  voorlopig  geen 
planontwikkeling zal plaatsvinden. In feite beschrijft dit de situatie zoals die nu al een tijd is. 
Er zijn  al  gedurende lange tijd plannen voor de herontwikkeling van de Harmonielocatie. 
Zolang er geen nieuw plan is zal de huidige situatie voorlopig nog voortduren. Uiteraard zal 
dit  niet oneindig duren en zal op een gegeven moment planontwikkeling plaatsvinden.  In 
deze  optiek  is  het  nulalternatief  op  de  lange  termijn  geen  realistisch  nulalternatief.  We 
hebben desondanks toch voor dit nulalternatief gekozen om vooral goed de verschillen in 
kosten en baten van de projectalternatieven met elkaar te kunnen vergelijken, afgezet tegen 
een  nulalternatief  waarin  er  geen  planontwikkeling  plaatsvindt.  Mede  op  basis  van  de 
ruimtelijke  randvoorwaarden  zijn  in  een  werksessie  met  de gemeente  2  te  onderzoeken 
projectalternatieven geformuleerd (met 1 variant). Het resultaat van de MKBA is opgenomen 
als bijlage bij dit voorstel

Planbeschrijving 
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Op  basis  van  de  Structuurvisie  Mooi  Bergen  1.0  en  de  ruimtelijke  randvoorwaarden  is  dit  
bestemmingsplan  opgesteld.  Het  programma  voorziet  in  een  aantal  gebouwen  na  sloop  van  de 
bestaande,  waarin  zowel  commerciële  functies,  sociaal-maatschappelijke  als  dienstverlenende 
functies mogelijk zijn. Daarnaast is er ruimte voor woningen in de vorm van appartementen en een 
twee-onder-één kapper. Gedacht wordt aan twee projectalternatieven, welke hieronder in tabelvorm 
zijn weergegeven.

Het  programma  kan  gerealiseerd  worden  in  een  aantal  nieuw  op  te  richten  panden,  volgens 
navolgende impressie (het exacte ontwerp wordt nader gedetailleerd in de omgevingsvergunning).
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Tabel 2.1 Alternatieven Harmonielocatie 

Onderdeel Projectalternatief 1 Projectalternatief 2 Gevolgen tov huidige 
situatie 
(nulalternatief) 

Parkeergarage 88 ondergrondse p.p., 
waarvan 62 openbaar 

88 ondergrondse p.p., 
waarvan 62 openbaar 

Op maaiveld nu circa 
13 pp. Deze verdwijnen 
bij planontwikkeling 

Woningen 20 appartementen, 
waarvan 8 sociaal 

20 appartementen, 
waarvan 8 sociaal plus: 
 
Variant 1: 7 extra 
sociale huurwoningen 
 
Variant 2: 4 extra 
sociale huurwoningen 

Geen 

Detailhandel Circa 1.540 m2 gbo/vvo Circa 1.230 m2 gbo/vvo Geen 

Maatschappelijke  voorzieningen Muziekvereniging 
Bergens Harmonie 

(circa 140 m2 vvo) 

Muziekvereniging 
Bergens Harmonie 

(circa 140 m2 vvo) 
 
Variant 2: + circa 
250m2  vvo extra 
maatschappelijke 
voorziening (dorpshuis) 

Huidige 
Muziekvereniging 

Bergens Harmonie 
krijgt nieuwe plek 
 
Bijgebouw brandweer 
en een schuur worden 
uitgekocht 

Openbare ruimte Kwaliteit openbare 
ruimte directe 
omgeving 
Harmonielokatie wordt 
verbeterd (oa. bomen 
en beplanting) 

Kwaliteit openbare 
ruimte directe 
omgeving 
Harmonielokatie wordt 
verbeterd (oa. bomen 
en beplanting) 

Geen 

 
 



In dit bestemmingsplan is daartoe een bestemming Gemengd-1 opgenomen voor de panden waar 
commerciële functies zijn voorzien, namelijk aan de Dreefzijde. Deze worden toegestaan in de plint.  
Voor detailhandel geldt bovendien een maximum, van 1490 m2 bvo; en een maximum van ,500m2 
wvo per winkel om de kleinschaligheid te borgen. Voor de andere functies geldt geen maximum, maar 
wel een minimum van 140m2 voor sociaal-maatschappelijke functies.

Het wonen wordt toegestaan op de verdiepingen, tot een maximum van 27, waarvan 40% sociaal. De  
maximale  goot-  en  bouwhoogtes  van  de  panden  die  worden  toegestaan  zijn  afgestemd  op  de 
hierboven  opgenomen schets.  Met  een  bestemming  Tuin  wordt  geregeld  dat  de  afstand  van  de 
nieuwe panden tot aan de bebouwing aan de Karel de Grotelaan voldoende is.

Aan  het  Brinklaantje  zijn  alleen  woningen  voorzien  en  hier  is  daarom  een  bestemming  Wonen 
opgenomen, met aanduiding voor het woningtype (gestapeld en twee-onder-één kapper).

Het  programma voor  de  Harmonielocatie  sluit  aan  op  de  plannen  voor  het  gehele  centrum van 
Bergen.  De  rooilijn  zorgt  voor  een  maximale  en  veilige  openbare  ruimte  en  biedt  dorpse  en 
gevarieerde bouw met brede doorzichten. Hier komt nog bij dat het plan meer parkeergelegenheid 
realiseert  en tevens de verkeersdruk  verlaagt  in  het  centrum van Bergen.  Daardoor  verbetert  de 
kwaliteit  van het  openbaar gebied (minder blik  op straat),  wat  ook gebeurt  door de aanplant  van 
bomen  /  verbetering  beplanting.  Er  wordt  meer  levendigheid  gecreëerd  door  de  toevoeging  van 
publiekstrekkende functies en de entree naar het centrum wordt verbeterd. Ook wordt een bijdrage 
geleverd aan verbetering van het winkelcircuit.

Tot slot worden extra woningen in het centrumgebied toegevoegd, waarvan een aanzienlijk deel in de 
sociale sector. Daarmee past het plan binnen de (doelstellingen uit de) Structuurvisie Mooi Bergen 1.0 
De schaal en maat van de percelen sluiten aan bij de voorgestelde bouwmassa's uit de Structuurvisie

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft, destijds onder de naam ‘De 7 Dorpelingen’,  vanaf 15 
juni 2017 tot en met 27 juli 2017 ter inzage gelegen op het gemeentehuis van Bergen en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder is daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze in 
te  dienen  op  het  ontwerpbestemmingsplan.  Binnen  de  inzagetermijn  zijn  15  unieke 
zienswijzen ontvangen. 
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Door het  voorliggende besluit  verandert  de beantwoording van de zienswijze  aanzienlijk. 
Daarom wordt uw raad gevraagd het college opdracht te geven de Nota van Zienswijzen 
zoals opgenomen als bijlage bij dit voorstel, aan te passen aan het vaststellingsbesluit. 

Kostenverhaal

De gemeente is verplicht bij bepaalde ruimtelijke besluiten de kosten die de gemeente maakt 
voor de uitvoering van dit besluit in rekening te brengen bij de initiatiefnemer. Denk hierbij 
bijvoorbeeld  aan de ambtelijke  uren die  worden gemaakt.  Deze kosten vallen  buiten de 
gebruikelijke leges. In de Wet ruimtelijke ordening, meer specifiek in artikel 6.12 van die wet, 
is  opgenomen  dat  de  gemeente  voor  het  verhalen  van  deze  kosten  een  zogenaamd 
‘exploitatieplan’ moeten vast te stellen. 

Het exploitatieplan vormt de basis voor het verhalen van de hiervoor genoemde kosten. In de 
wet is opgenomen in welke gevallen dit nodig is. Van de regel in de wet die verplicht tot het 
vaststellen  van een exploitatieplan  kan worden afgezien als  het  verhalen  van de kosten 
anders  is  geregeld.  Denk  hierbij  aan  een  anterieure  overeenkomst  waarbij  alle  kosten 
worden verhaald. Het gaat dan veelal over het verhalen van planschade, ambtelijke kosten 
en de kosten van aanpassingen aan de openbare ruimte. De gemeenteraad moet volgens de 
wet (artikel 6.12, tweede lid) dan expliciet besluiten om af te zien van het vaststellen van een 
exploitatieplan. 

Voor  het  verhalen  van  de  (plan)kosten  voor  de  ontwikkeling  op  de  locatie,  waarop 
bestemmingsplan Harmonielocatie betrekking heeft,  is nog geen anterieure overeenkomst 
gesloten. Op dit moment wordt nog aan die overeenkomst gewerkt. Toch bestaat er geen 
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan. De kosten worden namelijk verhaald 
via de verkoop van de grond binnen het plangebied die nu in eigendom is van de gemeente. 
Daarmee is het verhaal van de gemaakte kosten anderszins verzekerd en is vaststelling van 
een  exploitatieplan  niet  nodig.  De  gemeenteraad  wordt  gevraagd  dit  punt,  vanwege  de 
wettelijke verplichting daartoe, separaat via een raadsbesluit te bekrachtigen. 

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet 
van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State het plan bij een eventueel beroep versneld behandelt. Voor appellanten brengt het 
bijvoorbeeld  met  zich  mee  dat  alle  beroepsgronden  direct  in  het  beroepschrift  moeten 
worden opgenomen. In de publicatie van het besluit nemen we deze gevolgen mee. 

M.e.r.-beoordeling

Indien een bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een stedelijk ontwikkelingsproject 
en  een  besluit  betreft  als  bedoeld  in  kolom  4  van  bijlage  D  bij  het  Besluit  m.e.r  dient 
voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpplan een m.e.r.-beoordelingsbesluit. te 
worden genomen. Het college heeft dit ‘m.e.r.-beoordelingsbesluit’ op 1 juni 2021 genomen.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

Dit besluit is een rechtstreeks gevolg van het raadsbesluit van 30 juni 2020 daarom ziet het 
college geen alternatieven voor het voorgestelde besluit.  Het college geeft desalniettemin 
mee dat het bestemmingsplan voorziet in een van uit ruimtelijke oogpunt goede invulling van 
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deze  locatie.  Meest  belangrijk  is  echter  misschien  wel  dat  met  dit  besluit  uiting  wordt 
gegeven aan de gedachte dat na Mooi-Bergen en Mooier-Bergen het Mooiste Bergen het 
Bergen is dat we samen als inwoners en bestuur vormgeven.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 

De ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan zijn regionaal afgestemd. 

RISICO’S 

Aan het vaststellen van dit bestemmingsplan zitten geen directe risico’s verbonden anders 
dan het risico dat derden die zich niet in het plan kunnen vinden zich zullen richten tot de 
rechter. 

FINANCIËN 

De kosten die  gemoeid  zijn  met  de planvorming  worden via  de uitgangspunten van het 
grondbeleid verhaald. 

DUURZAAMHEID

De ambitie is om het plan zo duurzaam, natuur inclusief en klimaat adaptief als 
mogelijk in te richten. Hierover vindt permanent afstemming plaats binnen de 
projectgroep.

PARTICIPATIE

Zie hierboven.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

Na vaststelling van het bestemmingsplan staat tegen het vaststellingsbesluit beroep open bij 
de  Raad  van  State,  wanneer  het  bestemmingsplan  onherroepelijk  wordt  kan  uitvoering 
plaatsvinden. 

BIJLAGEN

1. Bestemmingsplan Harmonielocatie inclusief bijlagen;
2. Verbeelding bij bestemmingsplan Harmonielocatie;
3. Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse Harmonielocatie;
4. Nota van Zienswijzen Harmonielocatie;
5. Zienswijzen Harmonielocatie geanonimiseerd;
6. Ruimtelijke randvoorwaarden Harmonielocatie;

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

- Formatieakkoord 2019-2022;
- Focusagenda 2019;
- Dossier ontwikkelingen Centrum Bergen;
- Structuurvisie Mooi Bergen 2.0;
- Beelkwaliteitsplan Harmonielocatie;
- Ruimtelijke randvoorwaarden Harmonielocatie d.d. 30 juni 2020;
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- Notitie Bergense Behoefte.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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