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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte leden van de BBB fractieGeachte leden van de BBB fractie,

Door  uw  fractie  zijn  schriftelijke  vragen  gesteld  over  het  proces  rond  de 
Bergerweg 125.
In deze brief treft u de beantwoording van de vragen aan.

Beantwoording
Uw  vragen  zijn  hieronder  gelijk  aan  de  structuur  uit  de  vragen  puntsgewijs 
beantwoord. 

Waarom gaat het College van B. en W. bewust voorbij aan de wettelijke termijn van 
twee weken ingevolge artikel 3.8 derde lid Wet ruimtelijke ordening voor openbare 
bekendmaking van het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan 
Bergerweg 125 zorg te dragen?

De premisse in deze vraag berust op een onjuiste rechtsopvatting. De Wet ruimtelijke 
ordening verplicht de gemeente inderdaad tot publicatie van het vaststellingsbesluit van een 
bestemmingsplan. Het is eveneens juist dat het door de fractie genoemde artikel, 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, op die procedure van toepassing is. De fractie gaat echter voorbij 
aan het feit dat na het genoemde artikellid 3, nog lid 4 volgt. Dit artikellid luidt:

“In afwijking van het derde lid wordt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zes 
weken na de vaststelling bekendgemaakt, indien door gedeputeerde staten, Onze Minister of  
Onze Minister wie het aangaat een zienswijze is ingediend en deze niet volledig is 
overgenomen of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin 
wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van 
zienswijzen van gedeputeerde staten, Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat. In 
zodanig geval zenden burgemeester en wethouders na de vaststelling onverwijld langs 
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elektronische weg het raadsbesluit aan gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze 
Minister of Onze Minister wie het aangaat.”

Nu door gedeputeerde staten is aangegeven een reactieve aanwijzing te overwegen is de 
procedure van ‘terbeschikkingstelling’ uit het hiervoor geciteerde artikellid van toepassing. 
Die terbeschikkingstelling heeft plaatsgevonden. Toen bij aflopen van die termijn geen 
besluit tot het doen van een reactieve aanwijzing is ontvangen is het bestemmingsplan, en 
de daarbij behorende besluiten, gepubliceerd.
 

Waarom gaat het College van B. en W opnieuw maar nu na het vaststellen van het 
raadsbesluit bestemmingsplan Bergerweg 125 in overleg met de provincie N.H.
(genaamd informeel ambtelijk overleg) om een reactieve aanwijzing op bouw van een 
Aldi supermarkt/woningbouw te voorkomen? Terwijl het dan op de weg van het 
College had gelegen dat zo nodig nogmaals te doen vóór het vastgestelde 
raadsbesluit op 8 april 2021 ?

Zie antwoord op de eerste vraag.

Is het College zich bewust dat indien er mogelijk toch geen reactieve aanwijzing gaat 
komen Lidl (die ook een Zienswijze heeft ingediend) behalve in beroep te gaan bij de 
Afdeling bestuursrecht raad van State mogelijk ook een zaak zal aanspannen bij het 
Europees Hof op grond van de Dienstenrichtlijn /Dienstenwet? 

Het Europese Hof (voor de Rechten van de Mens) behandelt verzoekschriften van 
individuen, organisaties en landen tegen lidstaten van de Raad van Europa. Het Hof van 
Justitie van de Europese Unie behandelt vragen die zien op EU wetgeving. Dat Lidl, of een 
ander, zich bij het EHRM zal melden acht het college dan ook onwaarschijnlijk. 

Zie 3. Omdat de gemeente Bergen Aldi als ware faciliteert met een “te kopen” 
bestemmingsplan door Aldi en uit de opbrengsten daarvan Aldi behalve de gemeente 
Bergen het overeengekomen aankoop bedrag daaruit te kunnen betalen daar bovenop 
nog een financiële meerwaarde kan halen waaruit de bouw van de Aldi supermarkt 
deels of helemaal kan worden bekostigd? En daardoor de gemeente Bergen Aldi als 
commercieel bedrijf daarmee indirect subsidieert hetgeen leidt tot  
concurrentievervalsing en verboden is

In bovenstaande tekst is geen vraag gevonden. 

Het gestelde onder 4 eventueel achteraf kan leiden tot een miljoenenclaim (zowel van 
Aldi als van Scholten ) ten nadele van de gemeente Bergen? In de beantwoording van 
de Zienswijzen door het College is meer gefocust dat Scholten geen oneigenlijk 
bedrag (teveel )van de gemeente zal ontvangen. Maar is dat ten aanzien van Lidl (zie 4) 
mijns inziens niet dan wel onvoldoende onderbouwd. Kan het College concreet daarop 
nog reactie geven?

Verwezen wordt naar de notitie over staatsteun die bij het raadsbesluit van 30 juni 2020 
heeft gezeten. 
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Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Tanne van Nispen, senior 
beleidsmedewerker plannen & projecten van het team Plannen en Projecten via 
telefoonnummer 072 888 00 00. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 21uit02007 
vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
secretaris burgemeester
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