
 
 
 

Besluitenlijst CONCEPT 
Deze vergadering kan bekeken en 
beluisterd worden via de website 
van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

Algemene raadscommissie Mooi Bergen 15 januari 2015 

  
 
Agendapunt  1: Opening 
 
Aanwezig: 
Commissieleden: 
Van der Leij, Bekius (PvdA); 
Zwart, Valkering (CDA);van 
Leijen, Haring (GB);Karels, 
Smook, Damink (KL);Roem, 
Paping (VVD);Hietbrink, 
Ouëndag (GL);Halff, de Ruiter 
(D66). 
 
Voorzitter: 
Luttik-Swart 

Collegeleden: 
Rasch 
Zeeman 
Van Huissteden 

Commissiegriffier: 
Kooiman 
 
 

 
Agendapunt  2: Overige onderwerpen 1 
1 mededelingen college en overige aanwezigen  

 
Desgevraagd (d66) geeft wethouder Zeeman aan bekend te zijn met de aanvraag 
omgevingsvergunning uitbreiding waterinjecties in het Bergermeer reservoir, er is geen 
zienswijze ingediend. 
 
 
Agendapunt  3: Voorstel betreft het vaststellen van de Structuurvisie Mooi Bergen 2.0, 
het daarbij behorende Beeldkwaliteitskader, Nota van beantwoording ingediende 
zienswijzen en de begrotingswijziging 
 
Voorgenomen besluit 
1. De structuurvisie Mooi Bergen 2.0 gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen:  

• In plandeel Harmonie wordt de functie maatschappelijke doeleinden toegevoegd;  
• In plandeel Harmonie wordt de voorgevelrooilijn van bebouwing teruggelegd, conform de 

programmaschets van stedenbouwkundig supervisor Trompert d.d. 5 december 2014; 
2. De variant Brink 2.0 als leidraad aan te houden voor de uitwerking van het openbaar 

gebied;  
3. Het parkeerterrein Binnenhof te betrekken bij het integraal oplossen van de parkeeropgave;  
4. Het Beeldkwaliteitkader Mooi Bergen 2.0 vast te stellen met in acht name van de door de 
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Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en het Q-team geplaatste opmerkingen; 
5. In te stemmen met de Nota van Beantwoording zienswijzen d.d. 16 december 2014; 
6. In te stemmen met de uitvoeringsprogramma en deze zo op te nemen in de structuurvisie 

Mooi Bergen 2.0; 
7. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
8. De opgelegde vertrouwelijkheid op de grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 te bekrachtigen en 

te besluiten hierover in beslotenheid te vergaderen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 29 januari 2015   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen 2 

GL: wenst het onderwerp van de agenda af te halen, zal in de raad tegen stemmen: er is te 
weinig draagvlak voor, om dat de verkrijgen met een andere plan is uitstel van de 
besluitvorming nodig, daar is door velen omgevraagd. 
VVD: ondersteunt deze zienswijze van GL, wenst meer kwaliteit van de openbare ruimte,  
snelheid en financiële consequenties moeten niet leidend zijn. Komt terug in de raad op het 
niet bouwen voor leegstand. 
GB: voorstel moet van tafel, een passantenonderzoek doen (motie), een nieuw plan 
(kleinschaligheid als kader) maken met alle, ja alle, belanghebbenden: toeristen, bewoners, 
ondernemers. 
Via amendering de lijn van één supermarkt, enigszins verscholen in de bebouwing, inbrengen. 
PvdA: wil via amendering het midden van de Harmonielocatie met één bouwlaag verminderen, 
een motie indienen voor meer sturing, meer kwaliteit voor een lagere prijs, sociale 
woningbouw. 
KL: de structuurvisie voldoet aan alle gestelde criteria, er is goed geluisterd, nu weloverwogen 
besluit nemen. Wil via amendering Signaal beter (lager dus) bij de omgeving later aansluiten.  
Komt  in de raad terug op de verkeers- en fietsveiligheid. 
CDA: de structuurvisie is gebaseerd op de inspraakreacties, er is nog veel ruimte voor diverse 
ontwikkelingen in het winkelhart. Stemt in met besluit. 
D66: Mooi Bergen 2.0 is voor 80% gebaseerd op de huidige plannen (1.0) waarvan alle 
uitgangspunten overeind zijn gebleven, door het meedoen en meedenken vanuit de 
samenleving is 2.0 sterker geworden, er is nog veel mogelijk in de uitwerkingsplannen. 
Via amendement / motie de uiterlijke verschijningsvorm van de Harmonielocatie verbeteren en 
inpassing van functies daar. De inrit van de parkeergarage is ook onderwerp van voorstellen. 
 
 
Bergen, 19 januari 2015.  
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