
Onderwerp: technische vragen tweede beleidsrapportage

Beste,

Naar aanleiding van de tweede beleidsrapportage heb ik vragen over de 
voortgang over een aantal projecten die aldaar genoemd worden en 1 
inhoudelijke vraag. Daarnaast is op verschillende plekken in het overzicht 
de tekst afgekapt onderaan de pagina, waardoor niet de hele tekst van 
het onderwerp zichtbaar is.

1. NPO gelden zijn besteed: zou het mogelijk zijn een overzicht te krijgen 
waaraan deze zijn besteed
Deze vraag wordt via de digitale nieuwsbrief beantwoord.

2. kunnen we binnenkort worden geinformeerd (bv via nieuwsbrief) over:
- voortgang Onderwijshuisvestingsuitvoering
Op donderdag 19 januari zijn de stukken voor de verbouwing en tijdelijk 
huisvesting van de BSG naar de raad gestuurd. De agendacommissie 
heeft ingestemd met behandeling in de arc van 9 februari en de raad van 
23 februari. U wordt via de digitale nieuwsbrief geïnformeerd over de 
voortgang van het totale onderwijshuisvestingsplan.  

- voortgang depot Kranenburgh 
Deze vraag wordt via de digitale nieuwsbrief beantwoord.

- voortgang bebouwing BSV terrein 
In november 2022 zijn de werkzaamheden t.b.v. de verkoop van uitgeefbare 
grond en het bouw- en woonrijp maken gestart. 
Dit wordt in 2023 voortgezet en afgerond.
Concreter:
Ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken wordt het definitief ontwerp van 
het openbaar gebied (boven- en ondergronds) in het 2e kwartaal afgerond. Dit 
ontwerp is de basis voor de aanbesteding.
De (verkoop) gesprekken voor verkoop van de grond voor de 
middenhuurwoningen aan Kennemerwonen vinden, met inachtneming van 
Didam, plaats en worden in het 2e kwartaal afgerond. De grond voor de sociale 
woningen wordt overigens ook aan Kennemerwonen verkocht.
De verkoop van de grond voor de vrije sector koopwoningen wordt voorbereid. In
het tweede kwartaal vindt de aanbesteding plaats. 
De sloop van de bestaande opstallen wordt voorbereid. Onderdeel hiervan is het 
realiseren van verblijfsruimte voor vleermuizen elders. Mogelijk zijn er namelijk 
vleermuizen in de gebouwen aanwezig. In februari worden verblijven in de 
omgeving (op de bestaande gebouwen van Kennemerwonen) opgehangen. In 
augustus wanneer de vleermuizen zijn uitgevlogen en de nieuwe verblijven 
hebben gevonden worden de bestaande gebouwen, met inachtneming van wet- 
en regelgeving, gesloopt.
In januari wordt archeologisch booronderzoek gedaan op de velden ter 
voorbereiding op de toekomstige aanvragen omgevingsvergunning.

- voortgang energietransitie



Naast de gebruikelijke informatie via de P&C-cyclus (de begroting voor het
Programma Klimaat volgt nog nu de dekking via een rijksbijdrage in beeld 
is), zal in de komende maanden een overzicht gegeven worden van de 
voortgang van het gehele Programma Klimaat, met daarin aandacht voor 
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzame 
mobiliteit en duurzame bedrijfsvoering.

- voortgang duurzame bedrijfsvoering
zie het vorige punt.

3. zouden wij de resultaten kunnen ontvangen (wanneer deze beschikbaar
zijn) van de evaluatie van:
- proef fietstransferia
De resultaten van de pilot worden naar verwachting in februari met de 
raad gedeeld.

- inzet energiecoaches
Als eerder gemeld heeft de organisatie van de inzet van energiecoaches 
vertraging opgelopen. In januari 2023 begint de opleiding van de eerste 
10 coaches. Met de Noord-Hollandse Energiecoöperatie is afgesproken dat
zij de coördinatie op zich nemen en er voor zorgen dat in 2023 tenminste 
300 coachgesprekken uitgevoerd worden in Bergen.

4. wat is nu de planning rondom het vaststellen van de omgevingsvisie?
De omgevingsvisie is benoemd in het raadsakkoord. Er zijn nieuwe 
raads-/commissieleden benoemd. Het college bereidt een bijeenkomst 
voor met raads-/commissieleden om hen het gevoerde proces te schetsen
en mee te nemen op de inhoud. Deze bijeenkomst is voorzien in het 
eerste kwartaal van 2023. Invulling van deze bijeenkomst vindt plaats in 
samenspraak met de Griffie. De omgevingsvisie gemeente Bergen dient 
voor het eind van het jaar door de gemeenteraad te zijn vastgesteld 
ingevolge de komende Omgevingswet.
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