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Stap 1 is de afbakening van het zoekgebied. Globaal is dit “binnen een straal van 2 km rondom de 

kern, niet in het centrum”. Uitgangspunt is dat een supermarkt van globaal 1.400 m2 BVO kan 

worden gerealiseerd.

Het zoekgebied voor alternatieve locaties sluit de volgende gebieden uit (tenzij daarvan 

beargumenteerd wordt afgeweken):

1. Landelijk gebied: de PRV en Omgevingsverordening staan solitaire detailhandel in landelijk 

gebied niet toe (Leidraad voor Cultuurhistorie en Landschap). 

2. Centrum: de gemeente wenst geen supermarkt in het centrum.

Stap 2: van het overgebleven gebied wordt de vigerende bestemming in kaart gebracht. Tevens 

wordt gekeken naar een toekomstige / mogelijke bestemming en lopende en/of toekomstige 

ontwikkelingen, herstructureringen, verplaatsingen, leegstaande panden e.d..

De visie van gemeente Bergen op het centrum zal als kader worden gehanteerd. 

De nul- of terugvaloptie voor de gemeente is de locatie Bergerweg 123 / 125. De provincie heeft 

eerder een zienswijze ingediend tegen deze optie. Daarmee is dit voor de provincie geen optie. 

Stap 3 is het opstellen van een lijst met potentiele locaties, de longlist.

De locaties worden beoordeeld op een aantal criteria:

1 Ontsluiting / verkeer / parkeren

De locatie moet goed en veilig bereikbaar zijn. De gebruikers bestaan in hoofdzaak uit bevoorrading 

en klanten. De invloed op het verkeer met andere bestemmingen moet acceptabel zijn. De 

parkeerdruk zal naar verwachting (afhankelijk van huidige functie) toenemen. Deze parkeerdruk 

moet kunnen worden geaccommodeerd. Klanten en bevoorrading hebben ook invloed op geluid, 

stikstof, fijnstof etc. Dit moet in de beoordeling worden meegenomen.

2 Planologische procedure

Naar verwachting zal het plan afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Daarmee ontstaat de 

noodzaak voor een bestemmingsplanwijziging of een uitgebreide omgevingsvergunning. De 

proceduretijd hiervoor kan, rekening houdend met bezwaar- / beroepsprocedure, oplopen tot meer 

dan 1 jaar. Met verschillende partijen zijn contractuele afspraken gemaakt over termijnen en 

vergoedingen. Bij het niet na (kunnen) komen van deze afspraken zal dat financiële consequenties 

hebben. Daarom wordt de termijn tot “start bouw” van maximaal 1 jaar als een pre gezien (dit 

uitgangspunt wordt uitgewerkt tot een concrete datum). Deze termijn zal worden onderbouwd op 

basis van de contractuele verplichtingen van gemeente met Schrama, Scholten en Aldi.



3 Financieel haalbaar

Van elke potentiele locatie wordt een globaal financieel plan gemaakt om de financiële haalbaarheid 

te toetsen. De basis hiervan wordt gevormd door de geraamde aan- en verkoopkosten. Zo nodig 

wordt de Aldi hierbij betrokken.

4 Oordeel Aldi

De Aldi zal als afnemer van de grond en exploitant van het gerealiseerde plan om instemming 

worden gevraagd voor elke potentiele locatie. Op basis van harde argumenten kan de Aldi een 

locatie afwijzen.

De mening van Aldi zal pas later worden gevraagd, bijvoorbeeld na het vaststellen van de shortlist 

door provincie en gemeente. Aldi zal wel worden geïnformeerd over de voortgang.

5 Stedenbouwkundige inpassing en dubbel ruimtegebruik

Het combineren van de winkelfunctie met andere functies zoals wonen, werken, recreëren etc. kan 

een functionele en financiële plus opleveren voor het plan. Tevens kan dit het draagvlak voor het 

plan vergroten.

6 Beschikbaarheid

De locatie moet op relatief korte termijn beschikbaar zijn om, net als gesteld onder het criterium 

Planologische procedure, tijdig de nieuwe supermarkt te kunnen realiseren.

Stap 4 bestaat uit het vaststellen van de lijst met geschikte locaties en de score op de 

eerdergenoemde criteria. Op basis van deze lijst zal een onderbouwde aanbeveling worden gedaan 

aan de gemeenteraad voor de meest geschikte locatie(s).

Om de objectiviteit van de lijst en de beoordeling te borgen, kan worden overwogen om een derde 

partij in te schakelen. Dit kan een ingenieurs-/adviesbureau zijn of een bedrijf dat expertise heeft op 

het gebied van Ruimtelijke Ordening. Inmiddels is contact opgenomen met Twynstra Gudde. De 

inschakeling van een derde partij mag geen vertraging veroorzaken ten opzichte van de gestelde 

deadline in motie. Een locatieonderzoek door een derde partij moet een helder en objectief beeld 

van de voor- en nadelen van alternatieve locaties opleveren. 

In de ingediende motie wordt gesteld dat moet worden gerapporteerd in de raadsvergadering van 4 

maart, of anders voor het einde van het eerste kwartaal van 2021.

In de zijlijn: Tanne organiseert een aantal kennismakingsgesprekken tussen Arjan en relevante 

ambtenaren van de gemeente Bergen.



Bijlage 1: locaties voor de longlist

1. BSV

2. Elzenhoeve

3. Europese school

4. Mytylschool

5. De Beeck

6. Tenniscomplex TC Bergen

7. Tenniscomplex Eurotom

8. IJsbaan

9. Gronddepot

10. Uitvaartcentrum

11. Gemeentewerf

12. Berger Meermin

13. Bollenhandel Van Schagen

14. Kogendijk (afgebrande boerderij)

15. Groenstrook tussen bergerweg 125 en de kern

16. Nesdijk 20


