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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Herinrichting openbare ruimte in project Mooi Bergen 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
- Het voorstel tot herinrichting van de openbare ruimte in project Mooi Bergen en het 
bijbehorende voorlopig ontwerp (v.o.) vrij te geven voor de inspraak; 
- Het ambitiedocument voor toepassing van kunst in de openbare document vrij te geven 
voor de inspraak. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 4 juli 2017 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer : RAAD170049 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 15 juni 2017 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Plannen en Projecten 
Opsteller(s) : Eric van Hout 
Telefoonnummer : (072) 888 03 08 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
Op 1 oktober 2015 heeft uw raad de stedenbouwkundige contourenkaart voor het project 
Mooi Bergen 2.0 vastgesteld, zodat de begrenzing van de geprojecteerde bebouwing 
enerzijds en de openbare ruimte anderzijds duidelijk is. Dit raadsvoorstel betreft de 
herinrichting van de openbare ruimte, waarbij de haalbaarheid van het verkeersconcept 
‘shared space’ is onderzocht. Daarbij treft u bijgaand aan een Ambitiedocument voor de 
toepassing van kunst in de openbare ruimte. 
  
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 

- Beide documenten ingevolge de Inspraakverordening ter inzage legt zodat het 
maatschappelijk draagvlak duidelijk wordt.  

 
2 KEUZERUIMTE 
 

De openbare ruimte is eigendom van de gemeente Bergen. Het is een wettelijke taak voor 
de gemeente om de openbare ruimte in te richten. De wijze waarop dit geschiedt is een 
politieke bevoegdheid.  
 
Aangezien de herinrichting van het centrum van Bergen alle inwoners ‘raakt’ stelt ons college 
voor de voorstellen ter inzage te leggen in het kader van de Inspraakverordening. Uw raad 
neemt op een later moment (planning: uw vergadering van 14 december 2016) een definitief 
besluit over de voorstellen. 
 
 

2.1 Beleidskaders 
 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de doelstelling uit het collegeprogramma dat de herinrichting 
van het centrum van Bergen onder de noemer project Mooi Bergen verder vorm krijgt. 
 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: de 
structuurvisie Mooi Bergen van 29 januari 2015 en de vaststelling van de 
stedenbouwkundige contourenkaart op 1 oktober 2015. 
 
In de, op 29 januari 2015 door uw raad vastgestelde structuurvisie Mooi Bergen 2.0  zijn de 
volgende uitgangspunten vastgelegd: 

 Creëren van een levendiger en meer samenhangend centrum; 

 Verbetering van de entree naar het centrum; 

 Verbetering van het winkelcircuit; 

 Combineren van centrumvoorzieningen met wonen; 

 Verbetering verkeerssituatie/parkeren; 

 Verbetering kwaliteit openbaar gebied. 
 
Dit voorstel ziet toe op het merendeel van deze uitgangspunten 
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3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
Het voorstel tot herinrichting van de openbare ruimte en het bijbehorende voorlopig ontwerp 
(v.o.) is opgesteld door de adviseurs L. Lurvink, adviseur Openbare Ruimte en mw. M. Vos, 
landschapsarchitecte van HB Adviesbureau B.V. onder supervisie van onze 
stedenbouwkundig adviseur dhr. A. Trompert. Er is een review gedaan door een tweetal 
bureaus: het Kenniscentrum Shared Space/NHL en het adviesbureau Rho. De 
Advieswerkgroep Verkeer (waarin zitting hebben: Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, de 
politie, de brandweer en verkeersmedewerkers van de gemeente Bergen) heeft op 12 mei jl. 
een positief advies gegeven over het voorstel.  
 
Gaandeweg het creatieve proces met de Meedenk- en meetekengroep is een nieuw element 
ingebracht en ook toegevoegd aan de planvorming. En dat betreft de kans om in deze fase 
van het planproces na te denken over de toepassing van kunst in de openbare ruimte. 
Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de door uw raad op 5 november 2015 
vastgestelde cultuurnota 2015-2019 Kunst in ‘t Hart. Hierin is het volgende opgenomen:  
 

In de paragraaf over kunst in de openbare ruimte:  
Bij de inrichting van de openbare ruimte binnen het plan Mooi Bergen zal kunst een rol spelen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een cultuurpad tussen plein en Kranenburgh.  

 
Bij de uitvoeringsagenda:  
Aandacht voor kunst en cultuur bij inrichting openbare ruimte binnen Mooi Bergen  

 
Het bureau Wiseguys Urban Art Projects uit Amsterdam beweegt zich op het snijvlak van 
stedenbouw, de inrichting van de openbare ruimte en toepassing van kunst. Aan dit bureau 
is opdracht verleend voor het opstellen van een Ambitiedocument Toepassing van kunst in 
de openbare ruimte van project Mooi Bergen. In het bij dit voorstel gevoegde document 
worden voorstellen gedaan om kunst in de meest brede zin van het woord toe te passen in 
de openbare ruimte van Mooi Bergen. Zowel geïntegreerd als in de vorm van solitaire kunst. 
Ook de relatie met Kranenburgh is gelegd in de vorm van een sokkelplan van het Plein, via 
de Raadhuisstraat naar het museum aan de Hoflaan. Dat betreft een concrete uitwerking van 
het ‘cultuurpad’ zoals uw raad in 2008 en 2010 principebesluiten heeft genomen.  
 
Het betreft een Ambitiedocument. Indien uw raad hiermee, na de toepassing van de 
Inspraakverordening, op een later moment instemt, volgt in 2018 een procesvoorstel gericht 
op uitvoering van de ambities en de selectie van kunstenaars. Voor het genoemde 
sokkelplan volgt in 2018 een apart procesvoorstel (inclusief de financiering). 
 
 
3.2 Overwegingen van het college 
Conform de opdracht van uw raad op 1 oktober 2015 is de haalbaarheid van het 
verkeersconcept van ‘shared space’ onderzocht. Het voorliggende ontwerp is geen zuivere 
uitleg van dat concept geworden. Na de vele beraadslagingen met de, op instigatie van uw 
raad, ingestelde Meedenk- en meetekengroep is er tot een Bergense variant van dit 
verkeersconcept gekomen. Ons college is van mening dat het voorliggende ontwerp een 
optimum is tussen het streven naar de verbetering van de kwaliteit van het openbaar gebied 
en de verkeersveiligheid voor de diverse categorieën aan, gedeeltelijk ook, kwetsbare 
verkeersdeelnemers. 
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3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
Dit betreft een lokale, Bergense ontwikkeling.  
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
In uw vergadering van 1 oktober 2015 heeft u de motie van CDA/D66 aangenomen over 
burgerparticipatie bij het proces tot uitwerking van de openbare ruimte. In dit verband zijn de 
volgende personen en organisaties uitgenodigd om te participeren in dit proces:  

 De klankbordgroep Mooi Bergen;  

 Vereniging van Eigenaren van direct aangrenzende appartementencomplexen;  

 De besturen van alle wijkverenigingen in de kern Bergen;  

 Een ieder die zich eerder heeft aangemeld naar aanleiding van oproepen in de krant;  

 Raadsleden Wals (D66) en Grooteman (CDA) hebben 40 mensen geloot uit een 
bestand met 150 adressen uit de kern Bergen die random door de computer zijn 
geselecteerd. Deze 40 mensen hebben een persoonlijke brief van wethouder Rasch 
met uitnodiging ontvangen.  

 
Dit heeft geleid tot de vorming van de Meedenk- en meetekengroep voor de herinrichting van 
de openbare ruimte. Er zijn in totaal vijf werksessies geweest. In het bijgevoegde voorstel tot 
herinrichting van de openbare ruimte is dit proces beschreven. 
 
 
3.5 Risico’s 
Bij de grondexploitatie Mooi Bergen hoort een risico reserve. 
 
 

3.6 Financiën 
In de grex Mooi Bergen is een bedrag van circa € 1,7 miljoen opgenomen voor de 
herinrichting van de openbare ruimte. Aan dat bedrag lag een traditionele herinrichting ten 
grondslag. De herinrichting conform het bijgevoegde voorlopig ontwerp komt overeen met dit 
bedrag. 
 
De toepassing van kunst in de openbare ruimte is een nieuw gegeven en is als zodanig dan 
ook niet verwerkt in de grex. Uit de bij dit voorstel gevoegde Ambitienotie is op te maken dat 
er sprake kan zijn van een basisplan en van een plusmodel. Het basismodel wordt bekostigd 
uit middelen van de gemeente Bergen en het plusmodel kan verkregen worden door 
cofinanciering, dit is mogelijk bij meerdere fondsen zoals het Bouwfonds en Mondriaanfonds. 
 
Het basismodel komt uit op circa € 250.000. Het plusmodel komt uit op circa € 460.000. Het 
vorenstaande betekent dus dat indien uw raad instemt met de Ambitienotie Toepassing 
Kunst in de openbare ruimte er voor deze doelstelling vanuit de Algemene Reserve circa  
€ 250.000 wordt overgeheveld naar de grex Mooi Bergen.  
 
 
3.7 Juridische Zaken 
Het betreffen feitelijke, dus niet op rechtsgevolg gerichte handelingen. Desalniettemin wordt 
voorgesteld beide voorstellen in het kader van de Inspraakverordening ter inzage te leggen 
zodat uw raad op een later moment een zorgvuldig en goed gewogen besluit kan nemen. 
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3.8 Communicatie 
Indien uw raad op 4 juli instemt met dit voorstel, worden beide documenten en de tekening 
met het voorlopig ontwerp in het kader van de Inspraakverordening gedurende 4 weken ter 
inzage gelegd.  In die periode van 4 weken vindt een inloopavond plaats waarbij alle 
deskundigen aanwezig zijn voor het geven van een toelichting en de beantwoording van 
vragen. De voorstellen worden ook geplaatst op de website Mooi Bergen. 
 
 
3.9 Duurzaamheid 
In het voorstel is rekening gehouden met klimaatadaptie in de openbare ruimte en de 
toepassing van duurzame materialen. 
 
 

3.10 Veiligheid 
Verkeersveiligheid is een cruciaal aspect bij de herinrichting van de openbare ruimte. Zeker 
als er sprake is van een minder traditionele inrichting. Het is de inschatting van de 
ingeschakelde deskundigen (alsook de twee bureaus die de reviews hebben gedaan) dat de 
voorgestelde inrichting verkeersveilig is. Dit zal te zijner tijd uiteraard nauwlettend 
gemonitord worden.  
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
De voorstellen worden in september en begin oktober ter inzage gelegd. Definitief besluit 
door uw raad is gepland op 14 december 2017. Daadwerkelijke uitvoering van de plannen 
wordt afgestemd op de bouwlocaties aan het Plein. Uw besluit van 1 oktober 2015 is actueel. 
Daar waar het redelijkerwijs mogelijk is, zal de openbare ruimte gefaseerd definitief worden 
ingericht.  
 
 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 

- Voorstel tot herinrichting van de openbare ruimte 
- Tekening met voorlopig ontwerp 
- Ambitienotie Toepassing Kunst in de openbare ruimte. 

 
 
Bergen, 30 mei 2017 
College van de Bergen, 
 
 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


