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 datum 20 oktober 2022 
 ons kenmerk  BBC/ 
 uw kenmerk x 
 betreft uitspraak Raad van State  

 

Geachte College,  

Naar aanleiding van onze brief aan uw college van 21 juni 2022 heeft een tweetal gesprekken plaatsgevonden tussen 
vertegenwoordigers van uw college en ons bestuur. De conclusie van die gesprekken was, dat het college de gang 
van zaken betreurde, maar dat er op dat moment in de procedure geen mogelijkheid was om het proces van 
vergunningverlening voor het Plein te stoppen.  

Inmiddels heeft de Raad van State blijkens een uitspraak op 17 oktober 2022, ECLI: NL:RVS:2022:2973 de besluiten 
van de gemeente D323092 en D323121 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. Uit het vonnis blijkt eveneens 
dat het college niet bevoegd was om een besluit te nemen omtrent de omgevingsvergunning zonder de Raad te 
raadplegen. In de uitspraak van de Raad wordt zowel gesproken over de nieuwbouw, als over de sloop van 
bestaande bebouwing. Deze uitspraak biedt voor ons gevoel wel ruimte om nogmaals ook in detail naar de plannen 
te kijken. 

Gelet op het bovenstaande zouden we namens onze leden graag met uw college in gesprek gaan om te zien of deze 
uitspraak van de RVS en de te verwachten uitspraak in de procedure aanleiding kan zijn, om alsnog een fatsoenlijk 
participatietraject in te zetten voor de vormgeving van de bebouwing op het Plein. Zoals het nu lijkt zal in ieder geval 
de Raad geraadpleegd moeten worden, alvorens een omgevingsvergunning verleend kan worden. Het geeft ook 
meer tijd om dan ook het resterende gedeelte van het winkelhart te betrekken bij de plannen.  

De ontstane situatie door de uitspraak van de RVS is een van de eerste situaties waaruit kan blijken op welke manier 
uw college de ruimte neemt om inwoners en belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming.  
 
Wij dringen er bij u op aan op korte termijn naar buiten te treden en duidelijkheid te scheppen over wat de reactie 
van het college zal zijn. De vraag of de sloop van de Bakemaflat en andere bebouwing op korte termijn door kan 
gaan zal in ieder geval beantwoord moeten worden. Wat ons betreft mag de sloop in november 2022 starten. 

Uw antwoord tegemoet ziend, 

met vriendelijke groet, 
namens de Bewonersvereniging Bergen Centrum 

 

J.H. Apotheker (voorzitter BBC) 

 

A.M.W. Paping (secretaris BBC)Bijlage:  

Aan  het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen 
Jan Ligthartstraat 4 
Alkmaar 

 
 


