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Besluitenlijst        Algemene raadscommissie van 8 september 2020 

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 

Commissieleden:  
dhr. Swart, dhr. Stam (KL), 
mevr. Braak, mevr. 
Krijtenburg (GL), mw. De 
Jongh (VVD), dhr. Van den 
Busken (GB), dhr. Zwart, 
(CDA), mevr. Otto, (D66), 
dhr. Van Huissteden, dhr. 
Burgering (PvdA) en dhr. 
Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Mw. Groen-Bruschke 

Collegeleden: 
Dhr. Valkering,dhr. Bekkering 
en dhr. Van den Beld 

Griffier: 
Dhr. Anthonissen 
 
  

 

Agendapunt 2: Mededelingen 

 
Opmerkingen  

Er zijn geen mededelingen. 

 
 

Agendapunt 3: Voorstel betreft het indienen van wensen en bedenkingen op het 
concept Regionale Energie Strategie NHN 

 
Voorgenomen besluit 

Als wijziging en aanvulling op de concept RES NHN het zoekgebied wind langs de Honds 
Bossche Zeewering over te nemen in het zoekgebied wind/zon langs het Noord 
Hollandskanaal en de gebieden rond de kernen aan te wijzen als zoekgebied voor zon en dit 
als wensen en bedenking in te dienen. 
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Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een bespreekstuk. Er worden moties en/of amendementen 
aangekondigd  o.a.met betrekking tot: 
-eigenaarschap 
-geen extra zoekgebied zonnepanelen rondom de kernen 
 
Er zijn twee insprekers. 
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Toezeggingen 
Wethouder Valkering zegt toe: 
-dat gekeken wordt naar het voorgestelde ontwerp besluit. Er volgt voor de raadsvergadering 
nog een aangepast ontwerp besluit; 
-er volgt ook een memo met daarbij een link naar het concept Regionale Energie Strategie 
NHN. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van de notitie: hoofdlijnen en opgaven 
uit de participatie omgevingsvisie gemeente Bergen en deze betrekken bij de 
uitwerking in de volgende fase 

 
Voorgenomen besluit 

a) kennis te nemen van de Notitie analyse (bijlage 1), en de participatie uitkomsten: digitale 
enquête, bewonersavonden, experts-opinion en flitspeiling jeugd.(respectievelijk bijlagen: 
2b, 2c, 2d en 2e); 

b) het document: Notitie: hoofdlijnen en opgaven uit de participatie omgevingsvisie gemeente 
Bergen (bijlage 2a) vast te stellen en dit te betrekken bij de uitwerking in de volgende fase. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 24 september 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk. 
 
Toezegging 
Wethouder Valkering zegt toe dat er over dit onderwerp nadere informatie wordt geplaatst 
met daarbij o.a. het in november 2019 door de raad vastgestelde plan van aanpak alsmede 
een zgn. spoorboekje (ook aangeven op site in welke fase van het proces we nu zitten zodat 
dit ook voor inwoners duidelijk is). 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 5: Voorstel betreft de visie aardgasvrije wijken vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

De Visie Aardgasvrije Wijken vast te stellen. 
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Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 6: Het ambitiedocument programma klimaat 2021-2025 en de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen 
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Voorgenomen besluit 

1. Het ambitiedocument programma Klimaat 2021-2025 vast te stellen en daarbij te kiezen 
voor het basis ambitieniveau. 

2.  De jaarlijkse structurele exploitatielasten van € 192.000,- per 1 januari 2021 ten laste van 
het begrotingssaldo te brengen en bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  

3.  In 2021 een besluit te nemen over de extra incidentele budgetten vanaf 2022. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 24 september 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk. Mochten de antwoorden van het college op gestelde 
vragen over dit onderwerp aanleiding geven om dit voorstel een bespreekstuk te maken dan 
wordt dat bij de vaststelling van de agenda in de raad gevraagd.  
 
Toezegging 
Wethouder Bekkering zegt toe dat na het raadsbesluit de raadswerkgroep Klimaat wordt 
betrokken hoe het + pakket –er wordt nu uitgegaan van het basispakket- kan worden 
vormgegeven. Verder liggen er raakvlakken met het groenbeleidsplan en naar deze 
raakvlakken bij beide plannen wordt nadrukkelijk gekeken. 
 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
 
Bergen, 9 september 2020 


