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Onderwerp : bestemmingsplan 'De 7 Dorpelingen' 
 
 
Geachte mevouw Velsink, 
 
In de planning van uw afdeling bestuursrechtspraak staat de behandeling van de beroepen 
tegen het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ dat de raad van de gemeente Bergen op 9 
november 2017 heeft vastgesteld.  
 
Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden waarna door de 
partijen die een college vormen vanuit een ander gezichtspunt naar de besluitvorming en de 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ wordt gekeken. 
 
In de vergadering van de gemeenteraad van 31 mei 2018 is een motie aangenomen waarin 
ons college de volgende opdracht heeft gekregen: (een afschrift van de motie is bijgevoegd) 

- op kortst mogelijke termijn een raadsvoorstel voor te leggen, met als uitgangspunt dat 
op de Harmonielocatie geen supermarkt komt; 

- dit raadsvoorstel voor intrekking van het bestemmingsplan, zoals dat is vastgesteld in 
de raadsvergadering van 9 november 2017, aan de gemeenteraad voor te leggen 
zodat besluitvorming hierover door de gemeenteraad kan plaatsvinden; 

- het raadsvoorstel waarin het voornemen tot intrekking van het eerdergenoemde 
bestemmingsplan ter inzage te leggen zodat direct aansluitend de zes weken periode 
waarin zienswijzen kunnen worden ingediend, kan gaan lopen; 

- zo spoedig mogelijk een brief, alsmede deze motie, aan de Raad van State te sturen 
met het verzoek de behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan ‘De 7 
Dorpelingen’ op te schorten; met het oog op de te verwachten besluitvorming door de 
gemeenteraad tot intrekking van dit bestemmingsplan. 

 
Met het versturen van deze brief geven wij uitvoering aan het laatste punt van de motie, 
namelijk het verzoek aan uw afdeling om de behandeling van het bestemmingsplan op te 
schorten. 
 
In uw brief van 1 juni 2018, nummer 201709752/1/R1, heeft uw afdeling aangegeven 
aanleiding te zien de behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan ‘De 7 
Dorpelingen’ uit te stellen. Dit uitstel, zo blijkt uit navraag bij uw afdeling, vindt plaats op 
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verzoek van één van de appellanten. U heeft aangegeven dat nog niet duidelijk is wanneer 
de behandeling plaatsvindt.  
 
Wij verzoeken u de behandeling tot nader order uit te stellen zodat de gemeenteraad van 
Bergen weloverwogen het eerder genoemde besluit kan heroverwegen. Zodra deze 
heroverweging tot besluitvorming heeft geleid, stellen wij uw afdeling daarvan direct op de 
hoogte.  
 
Wij vernemen graag schriftelijk of u aan dit verzoek kunt en wilt voldoen.  
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Thecla Engelsbel, bestuursadviseur van 
het team Bestuurssecretariaat via telefoonnummer 088 909 7038. Wilt u bij correspondentie 
het kenmerk 18uit02444 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
 

 
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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