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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − voorbereidingsbesluit met betrekking tot het tegengaan van 

ongewenste supermarktontwikkelingen in het centrum van 
Bergen 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening 
("Wro") te nemen door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor 
het gebied Bergen Centrum, zoals dat is aangeduid op de verbeelding met kenmerk 
NL.IMRO.0373.VBCentrumBergen-C001 (bijlage 1).     

2. Te bepalen met toepassing van artikel 3.7, lid 4 Wro dat het verboden is het (feitelijke 
en/of toegestane) gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het voornoemde 
gebied te wijzigen voor de verplaatsing en/of nieuwvestiging van supermarkten. 

3. Te bepalen dat in dit voorbereidingsbesluit onder "supermarkt" wordt verstaan "een 
zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen, waaronder verse 
groente, brood en vlees (zijnde dagelijkse goederen) en soms enige niet dagelijkse 
goederen (zoals huishoudelijke artikelen) worden verkocht. 

4. Te bepalen dat in afwijking van dit voorbereidingsbesluit burgemeester en 
wethouders een omgevings(afwijkings)vergunning kunnen verlenen, indien de 
aangevraagde activiteiten niet in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan.    

5. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, lid 1 
Gemeentewet omtrent dit voorbereidingsbesluit is opgelegd en tijdens de 
raadsvergadering van 9 mei 2019  is bekrachtigd. 

6. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 10 mei 2019, zijnde de dag van 
bekendmaking ervan conform artikel 3.7 lid 7 Wro door de terinzagelegging van dit 
besluit; van dit voorbereidingsbesluit wordt tevens mededeling gedaan in de 
Staatscourant alsmede op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  

 
 
Geheimhouding 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 9 mei 2019 
Zaaknummer : BB19.00225 
Voorstelnummer : RAAD190126 
Commissie :  
Commissie :  
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Plannen en Projecten 
Opsteller(s) : Team Plannen en Projecten 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  : 3 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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RAADSVOORSTEL 
 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
• overwegende dat:  
• - in het centrum van Bergen een evenwichtige verdeling van supermarkten wordt 

nagestreefd, enerzijds door inwoners en bezoekers voldoende aanbod te bieden, 
anderzijds door te voorkomen dat overaanbod tot ongewenste leegstand leidt; 

• - daarbij voorkomen dient te worden dat een overaanbod van supermarkten in het 
centrum van Bergen ontstaat zodanig dat een (duurzame) ontwrichting van het 
voorzieningenniveau kan optreden; 

• - de ruimtelijke gevolgen van een overaanbod van supermarkten in het centrum van 
Bergen op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk zijn; 

• - door het nemen van het onderhavige voorbereidingsbesluit wordt beoogd een 
mogelijke situatie van (duurzame) ontwrichting van het voorzieningenniveau te 
voorkomen; 

• - naar aanleiding van de uitkomsten van eventueel te verrichten onderzoek zal worden 
bepaald of een (definitieve) beperking van de nieuwvestiging voor supermarkten zal 
moeten plaatsvinden; 

• - dit eventuele onderzoek bovendien past binnen het voornemen van burgemeester en 
wethouders om het bestemmingsplan "Bergen Centrum" te actualiseren, zoals dat is 
(voor)aangekondigd in de publicatie van 23 mei 2018;   

• - dit voorbereidingsbesluit betrekking heeft op de nieuwvestiging van supermarkten, 
inhoudende het (feitelijke en/of toegestane) gebruik van gronden en/of bouwwerken ten 
behoeve van supermarkten; 

• - onder supermarkt in dit voorbereidingsbesluit wordt verstaan: een 
zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen, waaronder verse groente, 
brood en vlees (zijnde dagelijkse goederen) en soms enige niet dagelijkse goederen 
(zoals huishoudelijke artikelen) worden verkocht.  

•  
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De recente aankoop door Lidl van het voormalige pand van ABN Amro aan Plein 26 maakt 
duidelijk dat de al in mei 2018 aangekondigde integrale actualisering van het 
bestemmingsplan Bergen Centrum hoge actualiteitswaarde heeft. Tezamen met de 
ontwikkelingen rond het plan De Zeven Dorpelingen – welk plan voorziet in een verplaatsing 
van de Aldi – en de doorlopende maatschappelijke discussie over de verplaatsing c.q. komst 
van supermarkten in het centrum van Bergen, achten wij het gewenst om voor een groter 
gebied rond het centrum [of: voor het gebied dat thans bestreken wordt door het 
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bestemmingsplan Bergen Centrum] een voorbereidingsbesluit te nemen waarin wordt 
verklaard dat voor dat gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid en dat specifiek 
ten aanzien van huidige bestemmingen die vestiging van supermarkten zouden toelaten 
mogelijk sprake zal zijn van een wijziging. Door middel van het voorbereidingsbesluit worden 
onomkeerbare gevolgen, zoals een mogelijke situatie van (duurzame) ontwrichting van het 
voorzieningenniveau, voorkomen 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
nvt 
 
RISICO’S  
Planschaderisico’s loopt de gemeente Bergen wanneer het bestemmingsplan daadwerkelijk 
wordt gewijzigd. Een voorbereidingsbesluit is op zich geen risico. Wat een 
voorbereidingsbesluit wel meebrengt is dat het de voorzienbaarheid uitsluit. 
 
Bij het nemen van een voorbereidingsbesluit bestaat er in algemene zin de kleine kans dat 
de gemeente wordt aangesproken op het plegen van een onrechtmatige daad. Uit advies 
blijkt dat in dit geval van een onrechtmatige daad geen sprake is maar volledig uitsluiten is 
voor nu niet mogelijk.  
 
FINANCIËN  
Bij het maken van het bestemmingsplan behoort een planschaderisicoanalyse.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 Raad en overige stakeholders worden nadrukkelijk betrokken bij de consequenties van dit 
besluit. 
 
BIJLAGEN 
1 - verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0373.VBCentrumBergen-C001 
2 - 2019.01.07 advies voorbereidingsbesluit 
3 - 2010.04.15 notitie voorbereidingsbesluit 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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