
 
 
VERSLAG Algemene Raadscommissie van 27 november 2009 
Vastgesteld:   

Agendapunt 1: Opening 

Mevrouw Diels opent om 19.35 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

                                            
 
Agendapunt 2: Regionale samenwerking voor provinciale ontwikkelingen op ruimtelijk 
                          gebied    

Aanwezig 
Voorzitter: 
mevrouw Diels 
 
Commissieleden: 
(PvdA) mevrouw Hobbelt, 
mevrouw Kindt, de heer Van 
der Leij, (CDA) mevrouw 
Boers, de heer Groot, de heer 
Ooijevaar, de heer Apeldoorn, 
de heer Zwart, (BOBbes) de 
heer Maarsse, de heer 
Hoogendoorn, (GroenLinks) 
de heer Edelschaap, (VVD) de 
heer Meedendorp, de heer 
Roem, (Gemeentebelangen) 
de heer Butter, de heer Zeiler.  
 

Collegeleden: 
de heer Stam, de heer Mesu 
 

Commissiegriffier: 
de heer De Vries 

 
Spreekrecht 
Van het algemeen spreekrecht en spreekrecht bij het agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
 
 
Voorgenomen besluit 
Er is (nog) geen sprake van een raadsvoorstel of raadsbesluit. 
De bespreking van dit onderwerp in de Algemene Raadscommissie is geïnitieerd door het 
presidium en bedoeld om van de wethouder meer inzicht te verkrijgen in het proces.  
De commissie kan na de beraadslagingen een standpunt innemen over de manier waarop de 
commissie of raad betrokken moeten worden in het vervolgtraject.   
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
- Naar de Raad d.d.:     nvt  -  -  
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Opmerkingen2 

KORTE IMPRESSIE VERGADERING 
- Eerste deel 
Wethouder Stam geeft presentatie over regionale samenwerking voor provinciale 
ontwikkelingen op ruimtelijk gebied (aanwezigen hebben van de sheets een kopie ontvangen). 
De wethouder geeft uitleg over de regionale inbreng voor de provinciale structuurvisie 2040, de 
verstedelijkingsafspraken met het Rijk 2010-2020, de intentieverklaring samenwerking regio 
Alkmaar en de plaats van de gemeente Bergen in dit traject. 
Door de fracties van Gemeentebelangen BES, PvdA, GroenLinks, VVD, BOBbes en CDA 
worden vragen gesteld die door de wethouder worden beantwoord. 
-Tweede deel 
Wethouder Stam gaat verder in op een risicoanalyse op niet gewenste ontwikkelingen 
bestaand beleid gemeente Bergen en schetst het tijdpad. Invulling en uitvoering van het traject, 
waaronder een “future search” en “townhall meeting”, gaan uiteraard in goed overleg met de 
raad. Wethouder Stam benadrukt dat voor het zomerreces 2009 de structuurvisie gereed moet 
zijn. Sessie(s) met raad en bevolking of een afvaardiging daarvan moeten dus begin 2009 
plaats vinden. Bij alle onderhandelingen en besprekingen (met wie dan ook) is het 
Kaderbesluit, zoals dat recent is vastgesteld door de raad, leidend.    
  
STEMMING 
Bij meerderheid van de aanwezige fracties wordt besloten, dat het door wethouder Stam 
aangekondigde procesvoorstel over de structuurvisie wordt voorgelegd aan het presidium. 
Het presidium kan vervolgens de verdere bespreking en agendering van dit onderwerp 
bepalen. 
 
TOEZEGGINGEN 
- Wethouder Stam informeert de raadscommissie over nieuwe ontwikkelingen op het terrein 

van de regionale samenwerking in het kader van de structuurvisie indien die er zijn.   
- Indien de onderhandelingen in de regio van invloed zijn op het Kaderbesluit komt de 

wethouder hiermee eerst terug in de raad.  
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen. 
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