
Raadsvergadering 15 december 2016: ‘Mooi Bergen’ 

 

Geachte collega raadsleden, college en toehoorders, hier in de Beeck en thuis.  

Ik vind het spannend om vanavond, namens GroenLinks, het woord te voeren 

aangezien we vanavond een besluit dienen te nemen. Een besluit over de 

herinrichting van de Harmonie Locatie en de ingang van ons mooie dorp Bergen.  

Voor mij als Femke, als raadslid voor Groenlinks maar ook als inwoner is dit een 

belangrijk besluit en gezien de vele mensen die hier vanavond aanwezig zijn en 

thuis deze vergadering volgen, geldt dat ook voor hen. Hoe maken we nu een 

goede keuze? Zoals ik al op 29 november verwoord heb: een goede keuze, is een 

keuze waar we geen spijt van krijgen. Juist omdát we er al zo lang mee bezig zijn 

is het belangrijk dat we deze keuze zorgvuldig maken. We maken niet alleen een 

keuze voor nu maar een keuze voor minstens de komende 50 jaar.  

Het afgelopen anderhalf jaar dat ik pas in deze raad zit heb ik eerst goed om me 

heen gekeken, goed geluisterd en veel gelezen, en daar heb ik de tijd voor 

genomen. Want wat is mijn taak als raadslid? 

Als raadslid heb je drie rollen: 1. kaders stellen 2. Controleren en 3. het  

vertegenwoordigen van de inwoners.  

 

Onze eerste taak is kaders stellen: dat doen we ten aanzien van het proces en de 

inhoud. In dit dossier doen we dat door kaders vast te stellen in bijvoorbeeld de 

contourennota  en de structuurvisie. De eigenschap van een structuurvisie is dat 

het een flexibel document is. Flexibel omdat het als opmaat dient voor nadere 

uitwerking in een bestemmingsplan.  

 

Tweede taak is controleren: De raad controleert het college of zij de 

doelstellingen uitvoert  binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders.  Deze 

controlerende taak voeren we uit door voortdurend alert te zijn en te controleren 

of het ontwikkelingsproces voor iedereen zorgvuldig verloopt. Immers het proces 

is de constante factor. Als het proces goed verloopt, komt het met de inhoud 

doorgaans ook goed. Vanuit de controlerende taak kijk je als raadslid ook of de 

meningen van de burgers en insprekers goed meegewogen zijn. 



 

Dát brengt ons bij de derde taak: de volksvertegenwoordigende taak.Het is al 

lang niet meer gebruikelijk dat je als raad en college besluit wat wel en niet kan, 

wat wel en niet mág, en wat wel of niet móet. Inwoners voelen zich betrokken en 

pikken dat niet meer. Het volk vertegenwoordigen, betekent dat je de inwoners 

vooral serieus neemt, hun inbreng afweegt en niet terzijde schuift als ze het niet 

met je eens zijn. Het mooie van Bergen is dat we gebruik kunnen maken van 

zowel de expertise als de creativiteit van veel van onze inwoners. Dat valt ook 

onder de nieuwe rol van de overheid. De nadruk komt meer te liggen op de relatie 

van overheden met burgers en maatschappelijke partijen, en minder op transacties 
of deals. Gemeenten moeten een nieuwe rol op zich nemen, waarin zij de burger in 
zijn of haar kracht laten om de volle potentie van de samenleving te kunnen 
benutten. Hoe doen wij dat nu eigenlijk hier? 

 

Als ik in Bergen om me heen kijk dan zie ik veel mensen die zich al dagen, weken 

zo niet maanden of langer met de inrichting van de Harmonielocatie 

bezighouden.  

Wat is er in Bergen aan de hand? Inwoners staan niet naast elkaar maar 

tegenover elkaar. Alles wordt in de strijd gegooid om ‘deze wedstrijd’ zoals het 

op gegeven moment genoemd is, te winnen. Het is niet alleen een wed-strijd 

maar vooral een strijd geworden. Welles versus nietes. Voor versus tegen.  

Ook het college heeft in deze voor ons als raad al op de keuze voorgesorteerd; 

we moeten kiezen vóór de 7 dorpelingen. Of tegen. Waarom kunnen we 

vanavond alleen kiezen voor de 7 dorpelingen? Een keuze die een hoop ellende 

en procedures gaat opleveren. Een keuze waarvan we weten dat die nu al leidt tot 

verdeeldheid. 

Willen we dat?  

Als wij nu eens níet naar de verschillen kijken maar naar de overeenkomsten?  

Dan zien we dat er eigenlijk niet zo veel verschillen zijn. Dan zien we namelijk dat 

iedereen een zelfde passie en betrokkenheid deelt. Liefde en zorg voor ons dorp 

Bergen. Mijn dorp, uw dorp, ons dorp. We zitten hier niet alleen als inwoners 

maar ook in onze functie als ‘volksvertegenwoordiger’ in de gemeenteraad. 

Gekozen om onze inwoners te vertegenwoordigen. En dat is een grote 



verantwoordelijkheid die we graag zorgvuldig en serieus willen invullen.  

Kijk naar wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeelt. Liefde en zorg voor 

Bergen is wat ons verbindt en laten we vanuit deze verbinding het gesprek 

aangaan want dan kunnen we pas echt over de essentie hebben. Er valt zoveel te 

winnen als we  samenwerken en gebruik maken van de expertise van onze 

inwoners. Als we dat combineren met de expertise die bij ons op het 

gemeentehuis te vinden is, dan ontstaan er breed gedragen ideeën. Juist dán kan 

de creatieve energie, die Bergen zo uniek maakt, vrijkomen.  

Uit de vele reacties die we afgelopen tijd hebben gekregen is ons duidelijk 

geworden waar het werkelijk omgaat: onze inwoners willen géén supermarkt, 

maar willen kleinschalig met een dorps karakter, het liefst ingevuld met de 

maatschappelijke functies zoals geformuleerd in het plan ‘In Harmonie’.  

Met deze opdracht in ons achterhoofd dienen we opnieuw naar dit gebied te 

kijken. Wat kunnen we behouden? Wat moeten we ontwikkelen? Zodoende 

kunnen we tot een goede planvorming komen dat breed gedragen wordt door 

onze inwoners en waar iedereen tevreden over is. Ofterwijl: alle succesvolle 

projecten tot herontwikkeling hebben gemeen dat de bewoners in een heel vroeg 
stadium mee hebben mogen denken en daardoor een gevoel hebben; dit is gemaakt 
met ons. voor ons, en voor ons nageslacht. 

Zijn onze inwoners tevreden? Als ik het afgelopen jaar om me heen kijk en luister, 

kan geconstateerd worden dat dit niet het geval is: er heerst verdeeldheid en er is 

ruzie. 

Wat behoren gemeenten te doen als partijen ruzie hebben? Mediation 

inschakelen. Waarom? Omdat iedere partij overtuigd is van zijn/haar gelijk en 

verstard is geraakt in een eigen denkpatroon. Dan heb je iemand van buitenaf 

nodig die objectief en zonder belang zoekt naar een oplossing. Hoe gaat dat in 

de praktijk? Wat we bijvoorbeeld zien bij zaken die bij de Raad van State liggen? 

Dat de raad van state in eerste instantie geen stelling neemt of een uitspraak 

doet maar dat ze komen met een tussenvoorstel; de gemeente krijgt een 

gelimiteerde periode de tijd om te kijken of er toch tot overeenstemming 

gekomen kan worden of samengewerkt kan worden. De laatste weken hebben we 

van veel verschillende mensen oproepen gekregen tot samenwerking. Dat wil 



GroenLinks ook.  

Hoe zouden we dat het beste kunnen doen? 

 

De laatste weken zijn we attent gemaakt op het bestaan van expertiseteams. De 

kracht van de werkwijze van zo’n team is dat ze gewoon werken met de 

wethouder en projectleider die dit dossier onder hun beheer hebben. Dat is ons 

inziens verstandig want wil je efficiënt kunnen werken dan wil je niet afgeleid 

worden door wisseling van projectleider of wethouder. Zo heb je het expertteam 

Versnellen. Zij zijn experts in het vlottrekken van vastgelopen projecten. En het 

kost niets. Het vertrekpunt is: wat zijn de wensen van de bewoners? Verder: wat 

zijn de wensen van de twee partijen, in deze: Stichting Mooier Bergen en Schrama 

BV? In een kort maar krachtig traject zoekt het team direct de ruimte van oa de 

contourennota en Structuurvisie. Ze onderzoekt wat de rechten zijn die beide 

partijen in de voorafgaande periode eventueel hebben opgebouwd en in 

hoeverre die gehonoreerd dienen te worden. Gebruik makend van al deze 

gegevens komen ze met advies voor een plan die zoveel mogelijk alle wensen 

van betrokken partijen alsmede de inwoners vertegenwoordigt. Ook al krijgt 

niemand voor 100 % zijn of haar zin. Je hebt wel samen een win-win situatie 

gecreëerd met een breed draagvlak onder de inwoners. Voor nu en de toekomst. 

Dit proces duurt gemiddeld maar tussen de 1 en 3 maanden. Om u een indruk te 

schetsen: hoe lang denkt u dat gerechtelijke procedures kunnen gaan duren? 

Als we vanavond een beslissing nemen en er wordt met meerderheid voor het 

voorstel van het college gestemd, namelijk voor de 7 dorpelingen, dan weten we 

dat we kiezen voor verdeeldheid. Willen we dat? Willen wij een college, een raad 

en samen het bestuur van een gemeente vormen die verdeelt? Of willen we 

verbinden?  

Dit hele betoog brengt mij tot één vraag: 

Met alle informatie die we tot ons hebben kunnen nemen, vragen wij als 

GroenLinks aan onze collega raadsleden; wat als we vanavond nu géén beslissing 

nemen maar iemand van buitenaf het proces laten begeleiden om te kijken hoe 

we de plannen van Dhr Schrama en de Stichting Mooier Bergen kunnen 



verbinden. Als we samenwerken komt er energie vrij. Die energie kunnen we 

bundelen om zodoende gezamenlijk het plan op een hoger niveau tillen.  

We hebben allemaal een verschillende politieke kleur en wellicht een verschillende 

opvatting maar wat we allemaal gemeenschappelijk hebben is een hart voor een 

Mooi Bergen. Laten we ons dorp nog Mooier maken. Samen. 

Ik kijk uit naar uw reactie en ik dank u voor uw aandacht. 

 

Femke Ouëndag 

GroenLinks Bergen 

Bergen, 15 december 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorzitter en leden van de raad, 

Het CDA is lang stil geweest rondom het voorstel inzake de invulling van de Harmonielocatie. Wij 

zullen vanavond met een wat langer betoog dan u van ons gewend bent deze stilte doorbreken.  

De ontwikkeling van het centrum in Bergen is al meer dan 40 jaar onderwerp van onderzoek en 

gesprek.  

Bergen de ruïne, de pilaren. Dorp van kunstenaars. Maar vooral een dorp van mensen. Een dorp 

waar de vaatchirurg en de loodgieter naast elkaar bij de kaasboer staan. Een dorp waar mijnheer 

Blokker en zijn maten iedereen zien komen en gaan. Een dorp waar mensen elkaar nog kennen. En 

een dorp waar mensen je kennen. Een dorp van verbinding.  

Ook een dorp van maatschappelijk initiatief.  En dat blijkt want voor de ontwikkeling van het 

Centrum  zijn vele initiatieven naar voren gekomen. Als CDA zijn we voorstander van het 

maatschappelijk initiatief. Als partij zijn we niet van kijk wat je dorp kan doen voor jou, maar zijn we 

de partij van wat kun jij doen met jouw mogelijkheden voor je dorp. We zijn blij dat er in onze 

gemeente er veel mensen zijn die deze mentaliteit laten zien.   

Voor de ontwikkeling van specifiek de Harmonielocatie onderdeel van de Centrumontwikkeling Mooi  

Bergen 2.0 zijn twee en later drie burgerinitatieven met een plan gekomen. Ik beperk mij tot 

degenen die tot de deadline van 30 september jl. een plan hebben ingediend te weten; De stichting 

Mooier Bergen en de familie Schrama.  

De stichting Mooier Bergen heeft met In Harmonie een plan dat uit gaat van een mix van gebruik van 

oude gebouwen, Wonen, Werken, Food, Cultuur & Maatschappij. Een concept zoals gezegd. De 

initiatiefnemers zijn hoogopgeleid, communicatief sterk, bekend met marketing en sociale media en 

met een fantastische drive de wereld en vooral Bergen beter en mooier te maken.  

De familie Schrama, geboren en getogen Bergenaren met  de 7dorpelingen een plan met winkels, 

waaronder een supermarkt, een parkeergarage, wonen en cultuur. Op het eerste gezicht niet zo 

sexy. Want wiens bloed gaat nu stromen van een supermarkt of parkeergarage?  

Wij willen de beide initiatiefnemers complimenteren met het hoogwaardige werk dat zij hebben 

geleverd. De presentatie en inhoud van de stukken zorgt er voor dat het college en nu wij als raad 

een harde noot moeten kraken. We hopen dat – hoe de beslissing vanavond ook uitvalt – alle 

initiatiefnemers in het belang van het dorp Bergen hun energie blijven richten op de ontwikkeling 

van het dorp en in het bijzonder op de ontwikkeling van het centrum. Want Bergen is vooral een 

dorp van mensen, niet van gebouwen.  

De vraag die vanavond aan ons als raad voorligt is of we kunnen instemmen met de keuze van het 

college voor de ontwikkeling van de Harmonielocatie conform de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 of 

dat we toch liever het voorstel van de stichting Mooier Bergen willen en hiervoor de structuurvisie 

zullen gaan wijzigen.  

Dit is geen keuze als was het de VOICE. De verkiezing voor jouw favoriet van het seizoen en volgend 

jaar weer een ander. Het is ook geen strijd tussen David en Goliath. Hier is zeker sprake van  

gelijkwaardige partijen. Met ieder hun plus- en minpunten.  

Het is een keuze tussen voor nu en voor de generaties na ons. Voor onze inwoners en bezoekers. Het 

is onze keuze. Waar niet alleen wij maar vooral de inwoners van Bergen verder mee moeten leven.  

Dit vraagt iets van ons als volksvertegenwoordigers. Als raadsleden stellen we in gezamenlijkheid 

kaders en controleren het college. Burgers mogen er op vertrouwen dat wij onze taak serieus nemen. 



Dat hun raadsleden niet beeldvorming doen ontstaan, maar daadwerkelijk feiten nagaan. Kortom 

niet framen, maar fact-checken. Het betekent ook dat we als raad geen spruitjes kunnen bestellen en 

vervolgens zonder motivatie als de ober de spruitjes serveert zeggen sorry ik heb toch liever friet.   

We zouden in ieder restaurant een ongewenste gast zijn.  

Bovendien we zijn geen raadsleden van het dorp Bergen. Maar raadsleden van de gemeente Bergen. 

We hebben de plicht om een afweging te maken niet alleen voor de inwoners van Bergen maar in 

het algemeen belang van al onze inwoners van Camperduin tot Egmond-Binnen.  

Als raadsleden  van het CDA vinden we betrouwbaarheid, luisteren naar inwoners, maatschappelijk 

initiatief, verbinding tussen alle inwoners voor nu en de toekomst in onze rol als 

volksvertegenwoordiger essentieel. Dat is wat ons drijft. Niet alleen met de mond, maar vooral 

blijkend uit onze daden.  

Als CDA-fractie hebben wij dan ook tot deze week de tijd genomen om tot ons standpunt te komen. 

Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. We hebben de stukken bestudeerd, we hebben feiten 

gecheckt; meningen en oordelen bij deskundigen nagevraagd en vooral met inwoners uit Bergen 

gesproken. Niet alleen naar die mensen die hun stem toch wel laten horen. Maar naar alle mensen 

luisteren ook diegenen die niet op de barricaden staan.  

Daarvoor zijn we als CDA-fractie letterlijk de straat op gegaan. Hebben antwoordkaarten 

rondgedeeld en een mail-adres geopend. We zijn bij mensen langsgegaan. Niet met de vraag bent u 

voor a of b? Maar met de vraag wat vindt u belangrijk? Waar hecht u waarde aan? Wat gunt u uw 

kinderen en kleinkinderen? Zo hebben wij allemaal waardevolle reacties en inzichten gekregen. En 

vooral begrip voor wat mensen belangrijk vinden, wat zij denken dat Bergen is en moet blijven. Bij 

deze wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor heel hartelijk danken. Zonder u hadden 

wij niet de afweging kunnen maken die wij hebben gemaakt.  

Wat heeft ons dit luisteren opgebracht? 

We hoorden mensen zeggen pak die Bakema flat nu eindelijk aan! Liever vandaag dan morgen! Ga 
aan de slag met de ABN. 
We hoorden neem een besluit. Jullie zijn onze volksvertegenwoordigers 
 
Mensen die zeiden; Het duurt veel te lang en heeft al veel te veel geld gekost. Stop met verder 
onderzoeken ga aan de slag. 
 
Ook gaven mensen eerlijk aan dat zij wel de tekeningen van beide plannen hebben gezien maar deze 
als niet bouwkundigen niet volledig konden begrijpen 
 
Wat hoorden we nog meer? 
Ondernemers die aangaven geen standpunt te kunnen innemen over de beide plannen zolang de 
invulling van het winkelhart niet bekend is. Als je beslist voor de Harmonielocatie beslis je ook voor 
ons. 
Ondernemers die bang zijn dat 7d  zover naar voren komt, dat er nog maar een klein entreeplein 
over blijft. Met een ronkende bus voor hun deur. 
We hoorden ondernemers die wezen op het belang van goede parkeervoorzieningen voor het dorp. 
Om winkellekkage te voorkomen.  
Mensen die pleitten voor sociale woningbouw in het centrum  
Mensen die hun angst uitspraken voor het plan de zeven dorpelingen omdat dan hoge gebouwen 
dichtbij hun woningen komen. Dat die gebouwen hun uitzicht ontnemen op de levendigheid van het 
dorp. Mensen die bang zijn voor de verkeersveiligheid van vooral jonge fietsers en voetgangers. Die 



overlast vrezen als gevolg van laad- en losproblematiek. Of dat de hulpdiensten in de nieuwe situatie 
niet op tijd zouden zijn. Mensen die graag speelvoorzieningen en activiteiten voor jongeren in het 
centrum zien. We hoorden mensen zeggen we hebben nu al last van hangjongeren, we willen in de 
toekomst niet meer overlast. 
Oud-politieagenten die wezen op het aspect van de sociale veiligheid. 
Mensen die belang hechten aan de financiën; de een wil wel extra betalen; de meesten absoluut 
niet. 
Mensen die bang zijn dat de familie Schrama een monopolie krijgt op de parkeertarieven en daarmee 
eigen hoge prijzen kan vaststellen.  
We hoorden mensen die tegen een supermarkt zijn. En mensen die de ALDI willen behouden in het 
dorp.  
We kregen reacties als mensen die bij de ALDI kopen horen niet thuis in Bergen en we kregen te 
horen we hebben genoeg van die elitaire yuppen die ons dorp over nemen.  
 
Wat we in alle verhalen hoorden was de hoop en verwachting van mensen. Mensen die 
kleinschaligheid en speelsheid van de bebouwing willen behouden. Mensen die graag gezelligheid op 
een plein met bomen en speelvoorzieningen willen.  
Maar vooral hoorden we mensen die elkaar willen blijven zien omdat mensen interessanter zijn dan 
gebouwen.  
 
Na het besluit van het college op 8 november hoorden en lazen ook we de teleurstelling van Mooier 
Bergen. We hoorden zeggen dat Bergen welhaast een dictatuur is, waar het college bepaalt en zijn 
eigen zin doet en niet luistert naar de bevolking, waar ambtenaren monddood worden gemaakt of 
niet integer handelen door hun vriendjes voor eigen doeleinden in te schakelen. Waar Mooier 
Bergen bij voorbaat geen kans maakte en dat toen duidelijk werd dat de Stichting met een naar hun 
oordeel haalbaar plan kwam tegen is gewerkt. We hoorden beweren dat het college met handen en 
voeten gebonden is aan een overeenkomst met de familie Schrama en dat de raad buitenspel stond.  
 
We zagen de laatste weken Bergen verworden van een dorp van verbinding tot een dorp vol van 
strijd met kampen voor en tegen een supermarkt.  
 
Zoals eerder gezegd we hebben tot vandaag geen definitief standpunt ingenomen en geventileerd. 
Wat we wel hebben gedaan is alle informatie vanuit de bevolking en vanuit de Stichting Mooier gaan 
fact-checken. Dit is het resultaat 
Een koopgoot van 105 meter met maar 2 deuren – niet waar 

Een XL-supermarkt bij de entree van Bergen – niet waar 

Je rijdt bij binnenkomst van het centrum tegen de ALDI aan – niet waar 

In Harmonie is laagbouw en de 7dorpelingen hoogbouw – niet waar 

7D meer richting Hartje Bergen – niet waar 

Een busbaan voor de ondernemers van het plein bij 7D – niet waar 

Meer groen in In Harmonie – niet waar 

In Harmonie is vanwege de architectuur afgewezen terwijl er een massastudie is gevraagd – niet 

waar 

In Harmonie afgewezen om parkeernorm? Niet waar zie pagina 12 onderaan van het raadsvoorstel.  
 



Aanbestedingsrecht van toepassing? – Niet waar; er is geen sprake van een werk, levering of dienst 
aan de gemeente. 
 
Een ambtenaar spant een vriendje van Kennemer Wonen voor zijn karretje – niet waar. De directeur 
van Kennemer Wonen heeft aangegeven een positieve intentie te hebben uitgesproken naar beide 
initiatiefnemers, waarbij Kennemer Wonen tevens een indicatie heeft aangereikt van haar wensen 
en mogelijkheden. 
  
Ambtenaren monddood gemaakt – niet waar; de ambtelijke organisatie heeft een keurig overzicht 
gemaakt van voor- en nadelen van beide plannen.  
Het college is met handen en voeten gebonden aan een overeenkomst met Schrama – niet waar. 
 

Het college luistert niet naar de bevolking – niet waar.  Dit college heeft het zelfs aangedurfd twee 

burgerinitiatieven voor een onderdeel van de centrumontwikkeling te faciliteren. Dat is moedig, 

want bij twee burgerinitiatieven weet je een ding zeker; er is een verliezer. En verliezen is moeilijk. 

Vooral als je gewend bent te winnen.  

Al de beweringen en belevingen leiden af van de vraag waar het werkelijk omdraait. De vraag of het 

college op basis van de gestelde kaders tot het raadsvoorstel dat nu voorligt heeft kunnen komen. De 

belangrijkste kaders hierbij zijn de structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan zoals wij die als raad in 

2015 hebben vastgesteld.   

Het gaat om kaders. Geen keten waar je je voor eeuwig aan vastbindt. We kunnen hier als raad 

gemotiveerd - voor alle duidelijkheid dit betekent met redenen omkleed - van afwijken, bijvoorbeeld 

omdat we een historische vergissing dreigen te begaan. Die motivatie is essentieel. Want dat raakt 

de kern van de betrouwbare overheid; de rechtszekerheid van de burger. Omdat de burger weet wat 

hij kan verwachten van de overheid. Niet dat hij afhankelijk is willekeur. Afhankelijk van hoe de 

politieke pet van een bestuurder of volksvertegenwoordiger staat. Dan durft geen ondernemer meer 

te investeren in onze prachtige gemeente. En durf je als inwoner geen bouwaanvraag meer in te 

dienen. Want je weet vooraf niet wat je kunt verwachten. Als willekeur regeert, leven we in een 

bananenrepubliek. 

Als CDA hebben we vervolgens onderzocht of de ontwikkeling van het plan de 7 dorpelingen een 

historische vergissing is. Een vergissing die voor de aankomende 100 jaar onomkeerbaar is.  

In 2015 hebben wij als CDA voor de huidige structuurvisie gestemd. De vastgestelde structuurvisie in 

zijn totaliteit vinden wij een compleet, evenwichtig pakket rekening houdend met parkeerbehoeftes, 

dorpse uitstraling en sociale woningbouw. Daarnaast financieel het meest verantwoord. Ook naar de 

andere kernen toe. In de structuurvisie zijn naast de Harmonielocatie met primair detailhandel en 

woningbouw twee open pleinen in het Winkelhart opgenomen. Pleinen waarop kinderen kunnen 

spelen, waar mensen samenkomen. De structuurvisie is een vertaling van de doelen die 10 jaar 

geleden na een uitgebreid proces van burgerparticipatie zijn vastgesteld. Die doelen staan  op pagina 

2 van het raadsvoorstel en gelden ons inziens nog steeds.  En uit onze gesprekken met inwoners 

blijkt dat zij het creëren van een levendiger en meer samenhangend centrum met stip op nummer 1 

zetten.  

Er is veel gezegd en geschreven over nut en noodzaak van een supermarkt. Die discussie hebben we 

in 2015 gevoerd. Toen hebben we als raad besloten de mogelijkheid van een supermarkt in de 

structuurvisie op te nemen. Let wel er staat mogelijkheid; geen verplichting.  Als er een beter plan 

komt met een alternatieve invulling kan dat ook.  



Hebben de voorliggende plannen onze mening over de structuurvisie gewijzigd? In Harmonie gaat uit 

van een concept waarbij maatschappelijke functies in een plein worden ondergebracht. Een dorp in 

een dorp zoals men aangeeft. Als wij naar de inwoners luisteren is Bergen een dorp van verbinding, 

van elkaar zien, niet van afgesloten pleinen. Het voorgestelde plan brengt de samenhang in de kern 

niet terug. In tegendeel. Er verrijst een grootschalig gebouw op de Dreef dat het dorp in tweeën 

splijt. Het toont een dorp in een dorp met eigen voorzieningen en een foodhal ten koste van 

ontwikkelingsdoelen in het gehele centrum. Zoals de inrichting van het Entreeplein en de 

doorstroming van het verkeer. Maar ook wat betreft de voorzieningen. 

Als raad hebben we in oktober expliciet gekozen voor een hergebruik van bestaande accommodaties 

voor maatschappelijke voorzieningen. Voor huiskamers in de wijken. Dichtbij mensen in hun 

dagelijkse leefomgeving. Dat mensen elkaar blijven kennen. Met het oog op het behoud van de 

bibliotheek in de toekomst willen we juist meer mogelijkheden binnen de bibliotheek creëren, zoals 

een huiskamer, een podium voor het gesproken woord en ruimte voor het sociaal team. Als CDA 

geloven wij niet in afgezonderde pleinen en gescheiden werelden. Dit zijn bronnen van menselijke 

problematiek om niet te zeggen ellende.  

En is de door de Stichting Mooier Bergen voorgestelde mix van functies wel zo dorps en uniek voor 

Bergen? Krijgen wij iets dat ergens anders niet te vinden is? Onze achterban wees ons erop, dat 

dezelfde mix van herbruik van oude gebouwen, wonen, foodhal, hotel en cultuur ook terug te vinden 

is in een ontwikkeling op de Oosterburgereilanden in Amsterdam. En Amsterdam kun je moeilijk een 

dorp noemen. De voorgestelde mix is dan ook niet uniek. Maar wel trendy en van dit moment; 

Nieuw Uniformisme. Net als een hipsterbar die uniform oogt of je nu in Stockholm, Berlijn, 

Amsterdam of Alkmaar bent. Niets mis met een trendy concept voor de trendy gebruiker van nu. 

Maar heeft deze vorm van modernisme gegarandeerde eeuwigheidswaarde? Wij verwijzen naar de 

Bakema. Voor wie er oog voor heeft, heeft de Bakemaflat wellicht nog best zijn betere kanten maar 

duurzaam is anders.  

Dan de beeldkwaliteit. Stichting Mooier Bergen stelt dat hen een massastudie is gevraagd en dat zij 

vanwege de architectuur zijn afgewezen. Wij halen dat noch uit het raadsvoorstel noch uit het advies 

van het Q-team. In het bidboek van de stichting Mooier Bergen lezen wij ook niet dat zij uitsluitend 

een massastudie hebben ingeleverd.  

Desondanks hebben wij ons de vraag gesteld of bij het q-team sprake is geweest van tunnelvisie 

richting 7D. Een stedenbouwkundig oordeel is tenslotte geen feit. Je kunt discussiëren over de 

argumenten. Reden waarom wij een architect bekend met Bergen maar onbekend met de huidige 

situatie zijn visie hebben gevraagd. Hij kwam met het volgende antwoord: 

“A 

Het 7 dorpelingen plan lijkt stedenbouwkundig mooi ingebed, oogt kleinschalig en gevarieerd en past 

op het eerste gezicht goed bij Bergen. Het historiserende karakter van de architectuur zal door veel 

mensen in Bergen gewaardeerd worden. Een veilige keuze maar het gevaar van vertrutting ligt op de 

loer bij dit plan. 

 

B 

Het In Harmonie plan oogt stedenbouwkundig wat grootschaliger, is minder gevarieerd en kent een 

wat strengere en strakkere architectuur. Hoewel dit best verfrissend kan zijn, had ik ook een sterk 

"Batavia-stad" gevoel bij het plan. Niet meteen positief dus. Bij goede uitwerking kan dit plan wel 

onverwacht verrassende elementen bevatten. De grove korrel neem je daar echter niet mee weg.” 



Tal van redenen waarom de CDA-fractie vindt  dat het concept van In Harmonie binnen de totale 

ontwikkeling van het Centrum niet voldoende meerwaarde heeft. De uitvoering van een dorp in een 

dorp concept scheidt in plaats van verbindt, kent een stedelijk karakter waarvan de mix bovendien 

niet als uniek in Nederland te kenschetsen valt. Het scoort daarnaast hoog in de sociale 

onveiligheidsbeleving. Dan zijn er nog de verkeerskundige problemen die met dit plan samenhangen 

als gevolg van de bajonet kruising bij de bibliotheek, de smalle Dreef en de smalle straat zonder 

naam waar fietsers langs het laad- en losverkeer door heen moeten manoeuvreren. Al met al denken 

wij geen historische vergissing te maken door niet voor dit plan te kiezen. In tegendeel. 

Ook niet voor de aangedragen suggestie Schrama de zaken ondergronds en de stichting Mooier 

Bergen bovengronds te laten regelen. Bovendien met een ondergrondse parkeergarage groeien de 

bomen zeker niet tot in de hemel. We hoeven alleen maar te verwijzen naar het Canadaplein in 

Alkmaar. 

Dan nog het juridisch aspect. Het plan van de familie Schrama is juridisch uitvoerbaar. Ook al blijken 

er partijen te zijn die het tegendeel beweren en er been in zien middels grondaankopen geo-politiek 

te bedrijven om eigen wensen aan de raad op te leggen. Het CDA vindt dat wij als raad ons niet 

mogen laten gijzelen door mensen met geld. Dat is de ik maatschappij ten top. En dat past toch niet 

bij Bergen. Het dorp waar iedereen zo trots is op de onderlinge verbinding. 

Wat de financiën betreft kunnen we kort zijn. Inwoners geven duidelijk aan geen extra onderzoeken 

meer te willen. Er is al genoeg geld uitgegeven aan de centrumontwikkeling van Bergen. Veel 

inwoners die wij hebben gesproken vinden alleen daarom al een definitieve keuze belangrijk. Een 

keuze waar de meesten ook niet extra voor willen betalen.  

Het plan In Harmonie gaat uit van een extra investering door de gemeente en een structurele 

bijdrage aan de maatschappelijke functies en het onderhoud van het plein. Dit betekent binnen de 

begroting keuzes maken of belastingverhoging. Ook voor die gezinnen die minder dan 50 euro per 

week te besteden hebben voor hun boodschappen. Die niet naar een foodmarket kunnen gaan. Voor 

wie de ALDI geen keuze is, maar een moeten.  

De financiële onderbouwing van de 7dorpelingen ziet er solide uit. Het kost de gemeenschap nu en in 

de toekomst geen geld. In tegendeel. Het is het meest redelijke plan. Wij hoeven als gemeente de 

burger geen extra bijdrage te vragen of keuzes te maken ten koste van die burger. Als CDA hebben 

we destijds niet voor niets het amendement van de VVD “Vastgoedontwikkeling met een 

rekenmachine” bij de behandeling van Mooi Bergen 1.0 ondersteund. 

Luisterend naar onze inwoners willen wij echter geen extra supermarkt in het centrum van het dorp 

op de huidige plek van de ALDI. Vier is teveel. Wij hebben hiervoor een motie opgesteld. 

Het uiterlijk aanzien van de verplaatste supermarkt dient aan te sluiten bij het karakter van Bergen. 

Ook ’s avonds. Reden waarom wij het college middels een motie oproepen om in gesprek met de 

familie Schrama te komen tot een aankleding van deze winkelruimte die past bij Bergen. Wij doen 

hiervoor de suggestie deze na de sluitingstijd van de bloemenwinkel in de zetten als expositieruimte 

voor kunstenaars uit de gemeente Bergen.  

Ook mag de ALDI in de toekomst van ons niet uitbreiden richting het winkeloppervlak waar nu de 

Estafette en de bloemenwinkel zijn geprojecteerd. Ook hiervoor hebben wij een motie opgesteld. 

Tevens willen wij het college oproepen daadwerkelijk vaart te maken met de ‘overkant’ en weer in 

gesprek te gaan met de ondernemers. Want om een gids van de historische vereniging aan te halen: 



‘Bergen is mooi dankzij de commercie’. Bovendien als onze inwoners iets willen dan is het de 

Bakema-flat weg. 

We erkennen de zorg van de inwoners uit de omgeving voor de verkeersveiligheid als gevolg van 

vrachtwagens die willen laden en lossen. Als CDA fractie dat de laad- en losproblematiek zoveel 

mogelijk tot een minimum moeten worden beperkt. We hebben een motie opgesteld waarin we het 

college oproepen in overleg te treden over de laad- en lostijden en zo nodig hiervoor venstertijden in 

te stellen.  

Tevens willen wij sluipverkeer over de Karel de Grote laan voorkomen. Wij hebben hiervoor een 

motie opgesteld. 

Ook vinden wij dat het huidige geprojecteerde geschilderde huis veel afwijkt van de rooilijn van de 

woningen aan de Karel de Grotelaan 7 t/m 17. We vragen het college bij de uitwerking in de 

bestemmingsplanprocedure te onderzoeken of het geschilderd huis terug binnen de contouren van 

de Stedenbouwkundige Contouren Kaart kan 

Als CDA vinden we dat we te allen tijde moeten voorkomen dat er winkelwagens op de weg komen. 

Wij hebben hier een motie voor opgesteld.  

Wat betreft de parkeertarieven willen wij dat deze nu en in de toekomst gekoppeld blijven aan het 

gemeentelijk tarief. Wij hebben hiervoor een motie opgesteld.  

Voorzitter ik sluit dit lange betoog af 

Na een lang en intensief onderzoek. Na luisteren naar inwoners en het horen van deskundigen. Na 

het lezen van mailtjes en kaartjes met reacties. Na het bestuderen van alle stukken kiest de CDA-

fractie niet op basis van willekeur en politiek gewin. De CDA-fractie kiest voor een overheid waar je 

als burger en ondernemer op kunt vertrouwen. De CDA fractie kiest bewust vanuit het belang van 

Bergen en haar inwoners voor nu en in de toekomst. De CDA-fractie kiest voor een solide, 

weloverwogen en toekomstbestendige start van de ontwikkeling van het centrum van het dorp. De 

CDA fractie kiest voor kleinschalige en speelse architectuur in een groen en samenhangend centrum. 

De CDA fractie kiest voor een dorp voor iedereen. De CDA fractie stemt in met het raadsvoorstel en 

de keuze  voor de 7dorpelingen. 



Raadsvergadering 15 december 2016/standpunt Harmonielocatie 

 
Voorzitter,  
 
Een plan dat zich al 44 jaar voortsleept en nu vanavond kan de finale beslissing 
genomen  worden.  
 
Dit na twee jaar van intensieve voorbereiding door het college. Juist in die 
voorbereidingstijd heeft het college de burgers er nadrukkelijk bij willen betrekken .  
 
Een aantal sessies in de Ruïnekerk en Parkhotel. Kwalitatief goede sessies waar 
heel veel Bergenaren met een goed gevoel op terugkijken. Vele informele overleggen 
tussendoor.  
 
In Maart van dit jaar vraagt D66 aan wethouder Rasch om de initiatiefnemers van 
Mooier Bergen te faciliteren met een alternatief plan naast het plan van Schrama. 
Hierop wordt positief gereageerd. Odile Rasch heeft hiermee bewezen dat zij een 
wethouder van nu en de toekomst is. Een proces dat bovendien zeer veel vergt om 
het allemaal goed te managen. Zij is daar erg goed in geslaagd. 
 
De D66 fractie is tevreden, dat ze zich hiervoor heeft ingezet en een podium heeft 
kunnen geven aan dit burgerinitiatief.  
De aanzet was gegeven en het speelveld was duidelijk; het werd gemarkeerd door 
de democratisch aangenomen structuurvisie januari 2015 en de contourennota.  
 
Enthousiast en bevlogen is de initiatiefgroep aan de slag gegaan , terwijl een parallel 
traject door de firma Schrama werd gevolgd. Dit bleken de enige spelers voor de 
Harmonielocatie te zijn. 
 
Beide partijen hielden zich aan de vastgestelde deadline van 30 september 2016. Tot 
die datum werd geen wanklank gehoord en de heer Meijer concludeerde dat de 
facilitering, zoals gevraagd in maart 2016, volledig ten uitvoer is gebracht. So far so 
good. 
 
Maar dan...... komt het moment suprême, waarbij er meetlatten klaarliggen 
waarlangs deskundigen beide ontwerpen toetsen. Hoewel op diverse momenten 
werd betoogd, dat het appels met peren vergelijken was, werd een integer proces 
van beoordelen ingezet. 
 
Dan komt gaandeweg het besef dat het plan 7 Dorpelingen volledig kan voldoen aan 
de structuurvisie en de contourennota. Diepe teleurstelling is het gevolg voor de 
Initiatiefgroep Harmonie, wanneer het college het Raadsvoorstel presenteert en als  
beslispunt  aan de Raad voorlegt: 
 

te kiezen voor het plan "de 7 dorpelingen" van Schrama B.V.; en 

 het college opdracht te geven hiertoe een vervolgovereenkomst met Schrama B.V. 
aan te gaan en de planologische procedure op te starten.  
 
Wij vinden het jammer, dat het burgerinitiatief niet een plan heeft opgesteld dat 



rekening hield met de doorlopen processen en dat de horde van meetlatten glansrijk 
had doorstaan. Maar heeft een plan getrokken, dat weliswaar charmant is, maar 
tegelijkertijd bij monde van de woordvoerder van het Q team: een historische 
vergissing wordt genoemd. 
 
Een prima vragensessie avond op 17 november, gevolgd door de Raadscommissie 
met 32 insprekers. 
 
Door de oppositiepartijen in de Raad werd een poging gedaan om een discussie aan 
te zwengelen, waarbij de ondertoon was: verdachtmaking en onterechte verwijten 
van onbetrouwbaarheid. 
 
Even vergetend de stroom van memo”s die de wethouder naar de raad heeft 
gestuurd om via de actieve informatieplicht ons optimaal op de hoogte te houden. 
Ook wanneer dit geen leuke boodschap was.  
 
In dit verband, voorzitter, kunnen wij ons meer vinden, hoewel wij het er niet mee 
eens zijn, met het betoog dat GroenLinks gaf en de wijze waarop mevrouw Ouendag 
probeerde inhoudelijk weerwoord te geven m.b.t. de keuze van het college.  
 
Echter, GroenLinks is wederom voor uitstel voor een plan dat al 44 jaar een 
martelgang door de politiek heeft doorgemaakt. Het zal een “never ending story” 
worden en het vertrouwen in de politieke slagvaardigheid tot het nulpunt doen dalen.  
 
Ja,er is wel degelijk geluisterd, Ja, er is aangepakt, nu is het moment om moed te 
tonen en een besluit te nemen. 
  
Wij zijn diverse insprekers erkentelijk voor de opbouwend kritische wijze waarop men 
nog eens het besluit van het college heeft gefileerd. Dit heeft de zaak verder 
aangescherpt, verhelderd en extra in het volle licht geplaatst ten behoeve van de 
afwegingen, die wij als Raadsleden moeten maken. 
 
Zoals wij hebben betoogd tijdens de raadscommissie wilden wij alles goed laten 
bezinken en recht doen aan alle inspraak.  
 
De op-en aanmerkingen die gemaakt zijn, werden op een adequate wijze door de 
wethouder beantwoord en waar nodig weersproken en later via extra memo's 
weerlegd. 
 
Zoals we hier zitten zijn wij als Raadsleden ook gekozen door dat deel van die 
Bergenaren die voor een groot deel niet zijn stem heeft laten horen en waarschijnlijk 
een beetje moe begint te worden van de twee kampen die in pagina grote 
advertenties en plaatselijke bladen het eigen gelijk prediken.  
D66 zit in de haarvaten van onze samenleving en via eigen netwerken hebben we 
ons geinformeerd. Daarbij is het zo dat de coalitie m.b.t. draagvlak informatie 
onderling heeft uitgewisseld. De conclusie is gerechtvraadigd, dat bij direct 
omwonenden de steun voor In Harmonie groot is, maar overall genomen kunnen 
beide plannen rekenen op voldoende draagvlak. 
 
Wij zitten hier voor het algemeen belang en voor de houdbaarheid op de lange 



termijn. 
 
Eerder heb ik tijdens de algemene beschouwing uitgesproken dat “wie niet tegen de 
hitte van de oven kan niet in de keuken moet gaan werken.” Dat is hier nu de 
realiteit.    
 
Het college en Wethouder Rasch in het bijzonder hebben in ieder geval gezorgd voor 
een solide financiële onderlegger met de meest solide partij op de midden en lange 
termijn.   
Nu kan een financieel fundament worden gelegd, waar de gemeente ook in de 
toekomst geen omkijken naar heeft.  
 

De 7Dorpelingen heeft kwaliteit: architect Attika heeft iets moois ontworpen, deze 
kwam naar voren uit een architectenselectie. Schrama B.V. heeft prima meegewerkt 
om het plan naar een steeds hoger plan te tillen. We kunnen tevreden zijn over de 
inspanningen die gepleegd zijn. In Harmonie heeft zeker uitgedaagd tot deze 
inspanningen. 
 
Er komt iets moois, te meer met de aanpassing die wij in petto hebben, zoals het 
uitvoeren van Villa in het Bos met verticale tuin, representatieve winkel op de hoek 
en extra aandacht voor kunst en cultuur en sociaal maatschappelijke voorzieningen, 
waarvoor wij 4 moties zullen indienen. 
 
Daarnaast zijn wij van mening dat de aanleg van de grote parkeergarage bijdraagt 
aan het zoveel mogelijk autovrij maken van het Centrum van Bergen, waardoor de 
toeristische aantrekkelijkheid van ons dorp toeneemt en de toeristen en eigen 
inwoners beter worden gefaciliteerd.  
Verder is dit van belang voor onze ondernemers, zowel horeca als midden-en 
kleinbedrijf. 
 
Wij willen  beargumenteren waarom onze keus niet op het plan In Harmonie is 
gevallen. De indieners hebben zonder meer een prestatie geleverd.  
 
Wij vinden het plan In Harmonie teveel een verzameling losse objecten die bij elkaar 
zijn gezet. Wij missen de samenhang die we wel terugvinden in het plan de 7 
Dorpelingen.  
 
Wellicht doordat de initiatiefnemers zich tot doel hadden gesteld om delen in het 
plangebied vanuit nostalgisch oogpunt te behouden en niet vanaf 0, binnen de 
gestelde kaders, te beginnen. 
 
We vinden het jammer het plan eigenlijk een plan in een plan ( Mooi Bergen 2.0) is 
geworden zonder een connectie te maken met het grotere geheel voor het vervolg. 
De ontkoppeling van het plein met de overige openbare ruimte vinden we absoluut 
ongewenst, omdat dit geïsoleerde plein een risico is vanuit openbare orde 
(geluidsoverlast enz.) en veiligheid en we voorzien dat het binnen 5 jaar op het 
bordje van de gemeente wordt gelegd.   
Waarschijnlijk door de aanwonende  bewoners die nu nog voorstander zijn van dit 
plan. 
  



Aangedrongen is niet alleen te kijken naar de Stedenbouwkundige kwaliteit maar ook 
te kijken naar de functionele invulling.  
 
Het beoogde Hotel van Blooming spreekt ons daarbij beslist aan. Het geeft de beste 
kans op een financieel duurzaam fundament.  
Echter een dergelijk klein hotel kan heel gemakkelijk geprojecteerd worden op de 
plaats waar nu de ABN/AMRO staat; conform de structuurvisie.  
Voor wat betreft Organics, een verplaatsing elders in het centrum is een optie.    
            
De overige sociale functies hebben dat veel minder. ZZP ruimtes zijn snel 
inwisselbaar voor een thuislocatie.  
De Bibliotheek is verbouwd en realiseert enkele functies die In Harmonie bepleit.  
 
Het idee van In Harmonie, zoals een “Huiskamer van de buurt” willen we graag 
onderzocht hebben om onder te brengen in ’t Oude Raethuis.  
Een representatief onderkomen wat uitstekend plek kan bieden aan een functie die 
wij ook belangrijk vinden. 
 
Wij willen geen nieuwe stenen voor de bestaande en te ontwikkelen sociaal 
maatschappelijke activiteiten maar een efficiëntere benutting van het bestaande 
voorzieningenniveau binnen bestaande mogelijkheden, zoals 't Oude Raethuys.  
Het gaat om functies en niet om stenen stapelen.  
Dit beleid, waarvan de inkt nog nat is, voeren we uit en wordt niet binnen een half 
jaar weer losgelaten.  
 
Wij kunnen ons de teleurstelling van de initiatiefgroep heel goed voorstellen. Echter 
allemaal kunnen we lering trekken uit de achter ons liggende periode. 
 
D66 ziet het betrekken van burgers bij planontwikkeling, dan wel de opening geven 
met een plan te komen als een positieve ontwikkeling;  
maar dat zal dan steeds aan de voorkant van het proces moeten plaatsvinden.  
 
Echter, het is duidelijk dat het starten van een burgerinitiatief niet automatisch 
rechten op tenuitvoerlegging kan claimen. 
 
Voorzitter, 
  
D66 steunt het voorstel van het College.  
 
De fractie van D66: Jan Snijder, fractievoorzitter. 



Tekst raadsvergadering 15 december 2016 

‘Harmonie… of kakafonie?’ 

Voorzitter, Gemeentebelangen wil zijn bijdrage aan het debat beginnen met een tweetal 
citaten.   

Het eerste luidt: 

“Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven 
uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en 
ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving.” 

En het tweede citaat luidt: 

“We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier.” 

Deze woorden zullen de meesten in deze zaal bekend voorkomen. Ze zijn ook verder zeer 
herkenbaar. Ze beschrijven de situatie zoals die idealiter binnen een gemeente als de onze 
zou moeten bestaan. 

Maar ze zijn niet afkomstig van GB. Ze staan in het coalitieprogramma van het huidige 
college. 

Wanneer we de discussies in de afgelopen maanden overzien, lijkt het wel of we dit beoogde 
ideaal al bijna hebben bereikt. Zelden is er in de Bergense samenleving meer betrokken, 
hartstochtelijker, deskundiger en creatiever gepraat en gewerkt dan nu aan een 
gezamenlijke visie op de invulling van het dorpshart. Met een door inwoners, ondernemers 
en ontwikkelaars breed gedragen, kleurrijk initiatief, een project om te zoenen: ‘In 
Harmonie’! 

Men zou dan ook verwachten, dat de coalitiepartijen en hun vakwethouder dit initiatief met 
vreugde en instemming zouden hebben begroet. De wethouder, die onlangs nog eens 
bevestigde hoeveel belang zij hecht aan communicatie (citaat): ‘Wij communiceren ons een 
ongeluk!’ Maar, voorzitter, communicatie moet wel tweezijdig zijn. Anders is er sprake van 
wat Van Kooten en De Bie zo’n kleine 40 jaar geleden al aanduidden als ‘krommunicatie’, 
‘stommunicatie’ en ‘verdommenucatie’. 

Welnu: niet alleen de communicatie is éénrichtingverkeer gebleken, ook de discussie is van 
bovenaf gevoerd en gedirigeerd. De burgers, die zijn uitgenodigd om hun ideeën kenbaar te 
maken, hebben bij het voorliggende voorstel nu het gevoel, dat ze al die maanden tegen een 
muur hebben gepraat. Een muur van stilzwijgen en desinteresse. Maar ook wij, als 
gemeenteraadsleden, hebben vanavond zo’n gevoel. Ook wij hebben vragen gesteld, waarop 
geen antwoord is gekomen. Ook wij hebben essentiële informatie niet, of niet op tijd gehad. 
Ik noem de eigendomssituatie. Of de intentieovereenkomsten, die wij achteraf hebben 
mogen inzien. Of de cijfers, waarvan wij afgelopen donderdag in besloten zitting kennis 
hebben mogen nemen, maar waaraan op essentiële punten nog van alles ontbrak. Ook 
gisteren kregen wij nieuwe berekeningen onder ogen, die wij niet op hun juistheid hebben 



kunnen toetsen en waarover wij niet hebben kunnen discussiëren. Er gaapt nu een gat 
tussen de berekening door het college (0,78 miljoen tekort in het plan In Harmonie) en die 
van een extern expert (0,22 tot 0,87 miljoen winst in het plan in Harmonie, en een te lage 
taxatie van liefst 2 miljoen in De Zeven Dorpelingen). Zo is er geen gedegen en verantwoord 
besluit te nemen. 

Er wordt ook in een ander opzicht met twee maten gemeten. Het plan-Mooier Bergen kan 
aanvullingen en verbeteringen niet meer aan het college kwijt. Maar het plan-Schrama mag 
lustig worden aangepast, of het nu over de inrit van de parkeergarage gaat of over de 
noodzaak van de supermarkt. ‘Die is niet per se nodig’, aldus wethouder en projectleider in 
koor. Dat lijkt ons toch een tamelijk essentiële wijziging nà 30 september! 

De initiatiefnemers van het alternatieve plan hebben terecht gewezen op de wettelijk 
vastgelegde bepalingen inzake mededinging. Met een ontkennend schouderophalen van de 
advocaat van de andere partij is deze zaak natuurlijk niet afgedaan. 

Zoals ook de uitkomst van een procedure over de eigendomsrechten van Plein 36 nog 
volstrekt ongewis is. En bij alle gebakkelei over de vraag hoe de parkeergarage moet stroken 
met de openbare of particuliere ruimte bovengronds, kregen wij gisteren een verfrissende 
visie van een scherpzinnige juriste uit de burgerij: splits de eigendom in boven- en 
ondergronds, in een recht van opstal en onderstal! Waarom zijn er tussen al die 
duurbetaalde adviseurs geen mensen die dit soort simpele oplossingen kunnen aandragen?  

De betrokken burgers voelen zich bij dit alles in hun hemd gezet. De inspraak bleek een 
wassen neus. De maatschappelijk schade, die daarmee is aangericht, is aanzienlijk. En dat 
zou dit college, bekend met de wereldwijde boosheid over de zittende macht, toch moeten 
verontrusten. En waar komt het idee vandaan, dat alleen het door het college gekozen plan 
in aanmerking komt voor een schadevergoeding bij afwijzing door de raad? Natuurlijk is de 
afgelopen weken al voortdurend geschermd met dreigende claims, en daar wil GB niet op 
die manier aan meedoen. Maar wie zijn oor bij de boze burgers te luisteren legt, zal duidelijk 
hebben gehoord dat men het afpoeieren niet zal accepteren en alle middelen zal inzetten 
om het proces ten goede te laten keren. Waaronder procedures voor de Raad van State over 
het bestemmingsplan, dat wij als raad nota bene nog niet eens in voorbereiding hebben 
genomen. Of denkt het college, dat het wel mee zal vallen als de Staatsraden weer zo’n 
hopeloze delegatie uit Bergen moeten ontvangen?  

Voorzitter, en vooral: collega’s. Laten we voorkomen dat de harmonie in deze gemeente 
uitloopt op een kakafonie. Er zijn mogelijkheden om door middel van een klein uitstel 
partijen tot elkaar te brengen en daarmee eindeloze, frustrerende en peperdure juridische 
procedures te vermijden. In de amendementen, die GB samen met VVD en GL wil indienen, 
staan deze mogelijkheden genoemd. Laten we ons echte en oprechte 
volksvertegenwoordigers betonen en deze kans met beide handen aangrijpen. 

Hans Haring, Kees van Leijen, Frits David Zeiler 

Gemeentebelangen Bergen-Egmond-Schoorl  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


