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Aanleiding 
 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

 
 
Tijdens de behandeling van de invulling van de Harmonielocatie in de ARC van 29 november 
jl. zijn de volgende vragen gesteld: 
 

1. Hoe lopen de rooilijnen nu bij beide plannen en worden er qua peilhoogtes wel 
dezelfde uitgangspunten aangehouden? Stichting Mooier Bergen stelt dat het anders 
is als door het college met de raad is gedeeld;  

2. Profiteren overige winkels nu wel of niet van een Aldi op die plek? Dhr. H. van 
Tellingen van bureau STRABO stelt dat ter discussie;  

3. Er is behoefte aan 3d materiaal om de plannen te visualiseren en is het mogelijk om 
in het plangebied te laten zien hoe de contouren van de bebouwing liggen?  

4. Kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten voor het plan 7 Dorpelingen zijn 
indien het pand Plein 36 geen onderdeel uit maakt van het plangebied;  

5. Wat zijn bij uitvoering van het plan In Harmonie de effecten op de overige 
voorzieningen in het dorp? 
 

 
Ad 1  de contourenlijn en de peilhoogte 
Tijdens de ARC heeft Stichting Mooier Bergen een document  uitgedeeld  waarin is 
gevisualiseerd dat de door ons college aan uw raad gegeven informatie kennelijk niet juist is. 
Het gaat daarbij om de rooilijn/contourenlijn, het profiel vanuit het tussenstraatje en het peil 
van de gebouwen. 

 
Ons college stelt hierover het volgende.  

- De basis van de uitgedeelde tekening van Stichting Mooier Bergen is ons niet bekend 
noch is er een schaal aangegeven. De gemeente baseert haar tekeningen op de  
GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland), welke op coördinaten staat. De 
tekeningen zijn in Autocad op schaal ingevoegd. Deze plattegronden zijn gemaakt op 
basis van aangeleverde tekeningen en schetsen van beide indieners. De contouren 
van beide bouwplannen zijn in bijlage 1 weergegeven. Bijlage 1 is tot op de 
centimeter nauwkeurig. In bijlage 2 zijn de tekeningen van Stichting Mooier Bergen 
en bijlage 1 “op elkaar gelegd” en kunt u zien dat er afwijkingen zijn. De lijnen van 
Stichting Mooier Bergen zijn niet op alle onderdelen correct.  
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Waar het om gaat is dat de contourenlijnen (de randen van de gebouwen ten 
opzichte van het openbaar gebied) worden geduid. Voor beide plannen geldt dat er in 
feite sprake is van twee contourenlijnen, één op begane grond niveau en één op 
verdiepingsniveau. Dat komt omdat in beide plannen is uitgegaan van de 
“overkraging” van een gebouw. De verdieping steekt in beide gevallen uit aan de 
voorkant. Dit is duidelijk weergegeven in bijlage 3. De doorgetrokken lijnen betreffen 
de contourenlijn op de begane grond. De stippellijnen zijn de contouren van de 
verdiepingen. De maatvoering in bijlage 3 is identiek aan het eerder gestelde in het 
raadsvoorstel. 
 

- De verschillen tussen de contourenlijn van beide plannen, bekeken vanuit het 
tussenstraatje zijn, in afwijking van hetgeen door Stichting Mooier Bergen wordt 
gesteld marginaal. Dat gaat over circa 26 cm. Zie bijlage 4. 
 

- In bijlage 6 is de maatvoering ten opzichte van NAP aangegeven. Stichting Mooier 
Bergen stelt dat het plan de 7 Dorpelingen 1 meter hoger komt te liggen dan het plan 
In Harmonie. Dat is niet correct. Het vloerpeil van het plan de 7 Dorpelingen wordt 
aan de zijde van  de Deen op niveau + 1.76 NAP gerealiseerd en aan de zijde van de 
bibliotheek is het peil + 1.26 NAP. Het verschil is dus circa 50 cm. Een en ander is 
gevisualiseerd in bijlage 5.  

 
 
Ad 2 Meerwaarde van Aldi voor het winkelbestand 
 
In opdracht van Stichting Mooier Bergen heeft de heer Van Tellingen van Strabo BV een 
korte analyse gemaakt van de Ontwikkelingsvisie van bureau DTnP en heeft hij ingesproken 
tijdens de ARC op 29 november. Vraagtekens worden geplaatst bij de combinatiebezoeken 
van consumenten van de Aldi met overige winkels. Ons college heeft de memo van Strabo 
voorgelegd aan zowel bureau DTnP (bijlage 6) als aan bureau RMC (bijlage 7). Beide 
onderzoeksbureaus komen los van elkaar tot de conclusie dat een goede ruimtelijke 
inpassing van een supermarkt cruciaal is voor het goed functioneren van een 
centrumgebied. Uit, in 2016 gehouden onderzoek is gebleken dat dit geldt voor zowel 
servicesupermarkten als voor discounters, zoals de Aldi. Eerder betoogde de heer Paul 
Moers tijdens de raadsinformatieavond van 17 november hetzelfde.  
 
Zowel de heer Moers, het bureau DTnP als het bureau RMC komen los van elkaar tot de 
conclusie dat het bouwplan de 7 dorpelingen de optimale randvoorwaarden in zich heeft voor 
combinatiebezoek: de supermarkt ligt in het centrum, in ‘het winkelrondje’ en de entree sluit 
zowel fysiek als qua zichtrelatie optimaal aan op de overige winkels. 
 
 
Ad 3 Visualiseren van de plannen 
 
Door stedenbouwkundig supervisor zijn 3D beelden gemaakt van de voorkant en de 
achterkant van de plannen (bijlage 8). Daarnaast vindt ons college het idee om de contouren 
van de nieuwbouw daadwerkelijk in het gebied te duiden met bijvoorbeeld een spuitbus, 
interessant. Maandag 12 december gaat een landmeter van HB Adviesbureau de twee 
plannen, op basis van de tekening in bijlage 1, “uitzetten”. In de bibliotheek hangt een 
plattegrond met legenda zodat voor een ieder de ruimtelijke effecten duidelijk zijn. Deze 
plattegrond is vanaf het ‘straatje zonder naam’ te bekijken. De stippen die worden 
aangebracht zullen enige weken zichtbaar blijven. 
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Ad 4 Wat zijn de effecten als het pand Plein 36 niet bij het plangebied hoort? 
 
Ons college kan zich voorstellen dat uw raad een beeld wil hebben bij de ruimtelijke 
gevolgen indien blijkt dat dit pand niet geleverd wordt. Heeft dit eventueel gevolgen voor de 
uitvoerbaarheid van het bouwplan de 7 dorpelingen? In bijlage 8 is gevisualiseerd wat de 
ruimtelijke effecten zijn indien dit pand geen onderdeel uitmaakt van het plangebied. Op 
begane grond niveau kan er minder magazijn ruimte gerealiseerd worden. Dat is functioneel 
en stedenbouwkundig van ondergeschikt belang en in relatie tot de structuurvisie niet 
relevant. Aldi Vastgoed, de huurder van de winkelruimte, heeft inmiddels schriftelijk 
bevestigd dat dit voor haar geen probleem is. Wat de ondergrondse parkeergarage betreft is 
het effect dat de parkeergarage meer onder het trottoir zal worden geprojecteerd om 
zodoende de routing in stand te houden. Dit gegeven vindt plaats onder de grond en dus 
buiten het zicht. Ook dit is van ondergeschikte betekenis. Het pand Plein 36 is dus niet nodig 
om het plan de 7 dorpelingen uit te voeren. 
 
 
Ad 5 Effecten op overige voorzieningen bij plan In Harmonie 
 
Wat betreft Kunst en cultuur; er zijn momenteel tijdelijke ateliers in de voormalige 
brandweerkazerne; dezen zullen –bij realisatie van beide plannen- verdwijnen. 
In Harmonie voorziet in atelierruimtes op dezelfde locatie. Dit is een aanwinst voor het 
centrum van Bergen. De gemeente zal conform vastgesteld beleid blijven kijken of er 
tijdelijke ateliers gerealiseerd worden in leegstaande gebouwen in eigendom, bijvoorbeeld 
schoolgebouwen, in alle kernen. Bij realisatie van In Harmonie ontstaat ook een 
buitenpodium – wat er nu niet is. Hierover is al opgemerkt dat er bij de gemeente geen vraag 
is naar een dergelijke voorziening.  Op de bestaande culturele voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld Kranenburgh, heeft het plan naar verwachting geen effect. 
 

Een voorlopige beschouwing over de voorzieningen en dan met name de accommodaties in 
het centrum van Bergen laat zien dat er voldoende maatschappelijke vierkante meters in het 
centrum zijn. De inschatting is dat de maatschappelijke vierkante voldoende zijn om de 
huidige voorzieningen een plek te geven. Het voorzieningenbeleid beschrijft het uitgangspunt 
dat de huidige vierkante meters beter bezet moeten worden. Ons is op voorhand geen 
nieuwe vraag naar extra voorzieningen (en extra vierkante meters) bekend. 
Het plan In Harmonie gaat uit van nieuwe maatschappelijke vierkante meters. Als In 
Harmonie wordt gerealiseerd en maatschappelijke functies naar In Harmonie verplaatst 
worden, wordt geen/minder gebruik gemaakt van de huidige vierkante meters. 
Het sociaal team heeft op dit moment een plek binnen de bibliotheek. Binnen de bibliotheek 
kunnen ook andere maatschappelijke functies een plek krijgen. Hierover is nog geen overleg 
gevoerd, dit is wel een vraag van de bibliotheek.  
Het plan gaat uit van verdwijnen van het wijkgebouw T&O. Er komt een kleiner wijkgebouw 
voor terug waar maatschappelijke activiteiten blijven plaatsvinden gericht op de wijk T&O. De 
vraag is of door het verplaatsen van dit wijkgebouw naar het centrum van Bergen dezelfde 
maatschappelijke waarde voor de wijk T&O wordt gerealiseerd (sociale samenhang). 

 
 
Bijlagen  
9 bijlagen.  
 


