








Geachte Raadsleden 

  

In de bijlage treft u een nieuw schrijven van de advocaat de heer Wijma van Wintertaling 

  

Deze brief gaat in op  

-       Beginselen van het aanbestedingsrecht 

-       Algemene beginselen van onbehoorlijk bestuur 

  

Mooier Bergen wil de mogelijke situaties die worden geschetst in de brief voorkomen. 

Deze weg wensen wij niet in te gaan. 

We willen een optimaal resultaat bereiken voor de Harmonielocatie.  

  

We adviseren u, nu geen keus te maken tussen In Harmonie en de Zeven Dorpelingen. 

Wij verzoeken de raad, het college de opdracht te geven de mogelijkheden te onderzoeken om de ontwerpen van 

de twee indieners samen te brengen, waarbij Mooier Bergen de bovenwereld ontwerpt en Schrama bv. de 

parkeergarage. Op deze wijze werken we samen aan een mooie en functionele entree van Bergen en voorkomen 

we lange en kostbare juridische procedures. 

  

Verder stellen we voor gebruik te maken van het door de Minister van I&M, Mevrouw Melanie Schulz, 

ingestelde O-Team (Ontwerpteam). De drie door haar aangestelde ruimtelijke deskundigen zijn: Joost Schrijnen, 

Hilde Blank en Geurt van Randeraat( https://www.oteam.nl/het-o-team/wie ). 

Wij hebben gepolst of O-team behulpzaam kan zijn bij het kiezen van de juiste invulling. Wij achten dit 

rijksteam bij uitstek geschikt om met u en ons in gesprek te gaan en te komen met een advies dat kan rekenen op 

een breed draagvlak en hopelijk ook uw en ons enthousiasme. 

 

Ook lijkt het ons zinvol het ‘expertteam versnelling’ van het ministerie binnenlandse zaken en koningsrelatie 

BZK daarbij te betrekken. Zij hebben de opdracht van minister Blok om bemiddelend op te treden tussen 

initiatiefnemers en de gemeente in vastgelopen gebiedsontwikkelingen als deze. 

In de verkennende gesprekken met de heren hoogleraar Friso de Zeeuw en Jos Feijtel, die verbonden zijn aan het 

expertteam en het O-team, is  Mooi Bergen 2.0 uitermate geschikt en interessant bevonden om in te brengen als 

casus.  

  

Samenvattend is ons verzoek aan u: stel besluitvorming op 15 december a.s. uit en ondersteun het verzoek aan 

het O-Team en het Expertteam om de gemeenschap van Bergen te helpen bij de meest verantwoorde invulling 

https://www.oteam.nl/het-o-team/wie


van een van de meest kwetsbare locaties in onze gemeente:  Schrama bv de ondergrondse parkeergarage, Mooier 

Bergen In Harmonie boven de grond. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Namens Stichting Mooier Bergen 

René Meijer 

  

Met vriendelijke groeten 

Namens Stichting Mooier Bergen 

René Meijer 
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