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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Intrekkingsbesluit grondexploitatie Mooi Bergen 20

Voorgesteld besluit

De raad besluit:
1.De grondexploitatie Mooi Bergen 2020 per ultimo 2020 in te trekken; 
2. De Voorziening van de grondexploitatie Mooi Bergen van € 3,7 miljoen op te heffen en vrij 
te laten vallen ten gunste van het rekeningresultaat;
3. De risicoreserve van € 0,6 miljoen op te heffen en vrij te laten vallen ten gunste van het 
rekeningresultaat;
4.Ten behoeve van het afsluiten van het deelplan Dorpsplein de actuele boekwaarde van € 
4,16 miljoen af te waarderen met € 2,88 miljoen teneinde aan te sluiten bij de marktwaarde 
van € 1,28 miljoen van deze grond en ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2020;
5. Een voorziening voor de gemaakte kosten van maximaal € 1,5 miljoen en de 
schadevergoeding van € 0,5 miljoen aan Schrama BV, zoals is vastgelegd in de 
vaststellingsovereenkomst, te vormen ten laste van het rekeningresultaat 2020;
6. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2 miljoen. in 2023 voor de 
herinrichting van het centrum Bergen;
7. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Voor de uitgangspunten voor de grondexploitatie Mooi Bergen hebben achtereenvolgens het 
Stedenbouwkundig Masterplan 2.0, het Halter Model Mooi Bergen en het plan De Zeven 
Dorpelingen  gediend.  Voor  het  deelplan  Harmonie  is  een  bestemmingsplanprocedure 
doorlopen dit bestemmingsplan is uiteindelijk door de Raad van State vernietigd.

Voor  de  Harmonielocatie  wordt  het  plan  aangepast  aan  het  vervallen  van  de  geplande 
supermarkt  en  de  vastgestelde  ruimtelijke  randvoorwaarden  vanuit  de  omwonenden  / 
belanghebbenden. De geplande parkeergarage blijft deel uitmaken van het plan.
Tegen de zomer wordt een inschrijving georganiseerd, longlist – shortlist – flitspeiling onder 
de  omwonenden,  om  tot  een  optimale  keuze  van  een  ontwikkelaar  te  komen.  Deze 
ontwikkelaar werkt het ontwerp uit tot bouwplan en de realisatie verzorgen.
Voor  de  herontwikkeling  van  de  locatie  wordt  een  MKBA  uitgevoerd.  Hiermee  wordt 
inzichtelijk gemaakt wat de voor- en nadelen van enkele ontwerpuitgangspunten zijn.
Zoals hierboven gesteld is de nota algemene beginselen grondbeleid voor de periode 2019 – 
2022 vastgesteld, waarin is opgenomen dat de gemeente voor een faciliterend grondbeleid 
opteert.  Dit  alles heeft  er  toe geleid dat  een grondexploitatie  met een actief  grondbeleid 
waarbij de gemeente zelf actief het bouw-en woonrijpmaken voor haar rekening neemt, niet 
meer aan de orde is.
 
Het Dorpsplein maakte de laatste jaren samen met de Harmonielocatie onderdeel  uit van de 
grondexploitatie Mooi Bergen. Deze grondexploitatie was gebaseerd op een verouderd plan 
en was daarmee niet  meer  gestoeld  op de actuele  planvorming van beide deelplannen.
Inmiddels is voor  Dorpsplein in 2020 een nieuw voorlopig ontwerp door Botbouw opgesteld. 
In feite is dit project teruggezet naar de ontwerpfase en daarmee teruggeplaatst naar de 
tekentafel. Hiermee is de grond voor een definitief bouwplan en de onderbouwing voor een 
grondexploitatie komen te vervallen. Wel is dit plan van Botbouw al in een ver gevorderd 
stadium  wat  dient  als  onderlegger  voor  een  ontwerp  bestemmingsplan.  Daarnaast  is 
inmiddels  de  nota  algemene  beginselen  grondbeleid  voor  de  periode  2019  –  2022 
vastgesteld,  waarin  is  opgenomen  dat  de  gemeente  voor  een  faciliterend  grondbeleid 
opteert.  Dit  alles heeft  er  toe geleid dat  een grondexploitatie  met een actief  grondbeleid 
waarbij de gemeente zelf actief het bouw-en woonrijpmaken voor haar rekening neemt, niet 
meer  aan  de  orde  is.
De  gemeente  neemt  in  deze  nieuwe  situatie  niet  meer  zelf  de  risico’s  van een  actieve 
grondexploitatie voor haar rekening. Door de grond in fiscale zin in de btw sfeer te leveren, 
beperkt de rol van de gemeente zich slechts tot de sloop en sanering van de bestaande 
bouw.

Gelet  op  bovengenoemde  ontwikkelingen  wordt  geadviseerd  de  grondexploitatie  Mooi 
Bergen in te trekken, Voor beide deelplannen geldt dat in fasering terugplaatsing naar de 
planontwikkeling en overheveling  naar de Materiele Vaste Activa gerechtvaardigd is. 

Voor beide deelplanen heeft het afgelopen jaar intensief participatieoverleg plaats gevonden.
Dit  betekent  dat  bij  de  herontwikkeling  van  de  deelplannen  een  zo  breed  mogelijk 
maatschappelijk draagkracht wordt nagestreefd.
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INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
De verslaggevingsregels voor de grondexploitaties liggen vast in de verordening ex artikel 
212 Gemeentewet. In deze verordening liggen de kaders vast voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en het inrichten van de financiële organisatie. Het college is verplicht om 
de raad periodiek te informeren door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie 
van de begroting.

Het  vaststellen  van  het  intrekkingsbesluit  voor  de  grondexploitatie  Mooi  Bergen  is  een 
bevoegdheid van de raad. 

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
 Stedenbouwkundig Masterplan 2 ;
 Het Halter Model Mooi Bergen;
 Plan Zeven Dorpelingen;
 Grondexploitatie 2020 Mooi Bergen
 Anterieure overeenkomsten Schrama BV
 Besluitvorming Bergen centrum 30 2020
 Structuurvisie

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en Verantwoording
 Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening
 Wet Openbaarheid Bestuur

TOELICHTING  OP  HET  VOORSTEL  
De  grondexploitatie  Mooi  Bergen  bestaat  uit  deelplannen  Dorpsplein,  Harmonielocatie, 
Winkelhart Oost en West en is voor het eerst in 2016 vastgesteld. Als uitgangspunt voor de 
grondexploitatie hebben achtereenvolgens het Stedenbouwkundig Masterplan 2.0, het Halter 
Model Mooi Bergen en het plan De Zeven Dorpelingen gediend. Voor beide deelplannen 
worden aparte bestemmingsplanprocedures  doorlopen. 

Harmonielocatie
De bestemmingsplanprocedure voor het deelplan Harmonielocatie is door de Raad van State 
in  april  2019  vernietigd.  Tevens  hebben  in  2019  gesprekken  met  belanghebbende 
plaatsgevonden om tot overeenstemming te komen over een gewijzigde invulling van deze 
locatie. Dit alles heeft er toe geleid de realisatie van een Aldi supermarkt geen onderdeel 
meer  te  laten  zijn  van  deze  locatie.  Hierdoor  komt  de  AOK  tussen  gemeente  en  de 
ontwikkelaar Schrama BV te vervallen. Een vaststellingsovereenkomst is op d.d .21 januari 
2021 getekend waarin de beëindiging van de AOK en het intrekken van het bezwaar van 
Schrama BV tegen het niet behandelen van zijn aanvraag omgevingsvergunning voor het 
plan de Zeven Dorpelingen door gemeente, is geregeld. De consequentie is dat  plangebied 
wordt aangepast naar   een nieuw ontwikkelprogramma en naar een nieuwe ontwikkelaar 
moet worden gezocht die dit deelplan weer vlot wil trekken. Hierdoor vervalt de grondslag om 
voor dit deelplan de huidige grondexploitatie Mooi Bergen te handhaven. Dit alles leidt ertoe 
dat  de  grex  Zeven Dorpelingen   voor  het  onderdeel  Harmonielocatie  teruggaat  naar  de 
tekentafel  en  volgens  de  BBV regelgeving  als  een  Materiele  Vaste  Activa  moet  worden 
gezien. Dit is de aanleiding voor dit deelplan de grondexploitatie Mooi Bergen in te trekken. 
In  navolging  van  de  nieuwe  richtlijnen  uit  de  nota  grondbeleid  2019-2022,  opteert  de 
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gemeente  niet  meer  voor  actief  grondbeleid  en  de  grondexploitatie  overlaten  aan  de 
ontwikkelaar.

Dorpsplein 
Voor het deelplan Dorpsplein geldt, dat de gemeente vanaf 2020 met Bot Bouw in gesprek 
is, om tot een Anterieure Overeenstemming te komen. Op initiatief van deze ontwikkelaar is 
een voorlopige ontwerp bouwplan door Moke architecten getekend. Dit ontwerp wijkt  qua 
programmering af van het plan De Zeven Dorpelingen. 
Net  als  bij  het  vorig  deelplan  Harmonielocatie  gaat  ook  dit  deelplan  terug  naar  de 
ontwikkelfase.  Verder  is  de  gemeente  voornemens  gelet  op  de  richtlijnen  uit  de  Nota 
Grondbeleid deze ontwikkeling niet zelf meer bouw- en woonrijp te maken. De gemeente 
levert de grond in de huidige staat “as it is” aan Bot Bouw. Daarbij is afgesproken dat de 
grond fiscaal in de btw sfeer wordetovergedragen. Inmiddels is door BaseValue op basis van 
de herontwikkeling een taxatie verricht. Hieruit kwam naar voren dat de gemeentegrond in de 
huidige  staat een waarde vertegenwoordigd van ca 1.28 miljoen.  

Gelet  op  bovengenoemde  ontwikkelingen  wordt  geadviseerd  de  grondexploitatie  Mooi 
Bergen in te trekken, Voor beide deelplannen geldt dat in fasering terugplaatsing naar de 
planontwikkeling en overheveling  naar de Materiele Vaste Activa gerechtvaardigd is. 

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Niet van toepassing

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Niet van toepassing

RISICO’S 
Niet van toepassing

FINANCIËN 
De financiële  consequenties  van  het  besluit  tot  intrekking  van  de  grondexploitatie  Mooi 
Bergen zijn de volgende:

 De  huidige  nadelige  boekwaarde  van  €  4,16  miljoen  voor  het  Dorpsplein  (excl. 
Dorpsplein 9) dient te worden afgewaardeerd naar de herontwikkelingswaarde van 
€1,28 miljoen van  de nieuwe bestemming, overeenkomstig de voorschriften van het 
Besluit Begroting en Verantwoording. Voorgesteld wordt de  afwaardering van € 2,88 
miljoen ten laste van het rekeningresultaat 2020 te brengen.

 De huidige voordelige boekwaarde Harmonielocatie van bijna nihil ten gunste van het 
rekeningresultaat 2020 te brengen.

 Door het intrekken van de grondexploitatie Mooi Bergen valt de voorziening van  € 
3,7 miljoen terug in het rekeningresultaat 2020.

 De risicoreserve Mooi Bergen van € 0,6 miljoen ten guste van het rekeningresultaat 
te brengen.

 De  vaststellingsovereenkomst  tussen  gemeente  en  Schrama  BV  bepaalt  dat  de 
gemeente maximaal € 1,5 miljoen in de gemaakte kosten en € 0,5 miljoen aan de 
schadevergoeding aan Schrama BV zal bijdragen. Voorgesteld om voor een bedrag 
van € 2 miljoen een voorziening ten laste van het rekeningreserve 2020 voor in te 
stellen.

 De geraamde kosten voor de (her)inrichting centrum bergen worden in 2023 als  
investeringskrediet ad €2.miljoen  opgenomen. 
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De onderstaande tabel geeft de cijfermatige opstelling weer van het financieel gevolg van het 
opheffen van de grondexploitatie Mooi Bergen.

Financiële afwikkeling grondexploitatie Mooi Bergen
Afboeken Dorpsplein €  -2.885.448

Afboeken Harmonielocatie €  4.966
Vrijvallen voorziening €  3.704.448

Vrijval risicoreserve €  591.492
Vorming risicovoorziening vast.ovk. Schrama BV €  -2.000.000
Invetseringskrediet herinrichting Centrum Bergen €  -2.000.000

Totaal financieel effect €  -2.584.542

Hierboven is het bruto effect in beeld gebracht wat het intrekkingsbesluit voor invloed heeft 
op het rekeningresultaat van de gemeente per ultimo 2020.
Hierbij  moet  worden  aangetekend  dat  zonder  dit  intrekkingsbesluit  met  behoud  van  de 
grondexploitatie  Mooi  Bergen,  de  schadeloosstelling  aan  Schrama  BV  van  €  2  miljoen 
eveneens aan de orde zou zijn geweest.  De Aldi-locatie moet dan ook naar een andere 
locatie uitzien. 
Verder  is  in  deze  tabel  het  investeringskrediet  van ca  €  2  miljoen  voor  de  herinrichting 
Bergen Centrum meegenomen. Dit  krediet  wordt  aangevraagd en komt ten laste van de 
begroting.

Tenslotte zijn de plankosten van € 0,28 miljoen voor de Scholtenlocatie tijdelijk binnen de 
grondexploitatie  Mooi  Bergen  geboekt,  zoals  al  is  aangegeven  in  het  raadsvoorstel 
“ontwikkelingen Centrum Bergen” van juni vorig jaar. Deze kosten worden in de jaarrekening 
2020 toegelicht.

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing
. 

PARTICIPATIE
De belangengroepen worden regelmatig bijgepraat door gemeente
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UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

BIJLAGEN
Error: Reference source not found

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Niet van toepassing

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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