De raad van de gemeente Bergen;
gelezen het voorstel van het college van Bergen d.d. 10 april 2007;
gelezen het advies van de commissie Ruimte en Beheer van 3 april 2007;

b e s l u i t:
1. de detailhandelsstructuurvisie gemeente Bergen gedateerd 28 november 2006 inclusief het
politiek besluit inhoudende
a) Schoorl.
De gemeente Bergen is voorstander van het ontwikkelen van een nieuwe locatie voor een
moderne supermarkt in het centrum van Schoorl. De gemeente Bergen verwacht dat dit
project een belangrijke impuls zal geven aan de ruimtelijke structuur en het functioneren
van het overige winkelaanbod. Het al of niet zoeken naar een oplossing voor de bestaande
supermarkt maakt deel uit van het project.
b) Egmond aan Zee.
Om de boodschappenfunctie in Egmond aan Zee te versterken wil de gemeente Bergen,
afhankelijk van het beschikbaar komen van locaties, ook andere mogelijkheden open
houden zoals in de visie genoemd. Bijvoorbeeld opties aan de westzijde van het centrum
van Egmond aan Zee.
Ten aanzien van het vergroten van de parkeercapaciteit in Egmond aan Zee gaat de
voorkeur van gemeente Bergen niet uit naar een bepaalde locatie. De gemeente Bergen
stelt zich ten doel bij iedere ruimtelijke ontwikkeling te onderzoeken of en hoe de
parkeercapaciteit vergroot kan worden.
c) Bergen Centrum.
Het Museaal Centrum is een belangrijk speerpunt om de gemeente Bergen op de kaart te
zetten als gemeente voor kunst en cultuur. De profilering en positionering van de winkels in
het zuidelijk deel van het centrum van Bergen vindt de gemeente Bergen een goede
aanvulling op de functies van het Museaal Centrum en omgekeerd.
vast te stellen
2. dat bij het ontwikkelen van nieuwe locaties ten behoeve van de detailhandel behalve aan de
voornoemde kernen ook aan de overige kernen voldoende aandacht dient te worden besteed
om te voorkomen dat de identiteit van deze kleinere kernen verloren gaat.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Bergen op 24 april 2007
de griffier,
de voorzitter,

