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MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 31 mei 2011  (binnen gekomen bij de griffie op 8 juni 2011) 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : voortgang landschapsontwikkelingsplan 

Portefeuillehouder : A. Hietbrink 

Inlichtingen bij  : P. Korstanje 

 

  
Aanleiding 
In januari hebben wij u, door middel van het toezenden van de “startnotitie 
Landschapsontwikkelingsplan Bergen”, geïnformeerd over het proces waarmee wij tot een 
landschapsontwikkelingsplan voor onze gemeente willen komen. In deze memo wordt u 
geïnformeerd over de voortgang van dit proces. 
 
Achtergrond 
Op 28 oktober  2008 is bij de vaststelling van het “Kaderbesluit voor de uitwerking van de 
Structuurvisie Bergen Landelijk Gebied” een motie aangenomen waarin het college wordt 
opgedragen een landschapsontwikkelingsplan op te stellen. 
 
In 2009 is reeds opdracht verstrekt voor het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan 
aan bureau Brons & Partners. Op dat moment was de verwachting dat er een snelle afronding 
zou zijn van de Structuurvisie Landelijk Gebied. Het opstellen van het 
landschapsontwikkelingsplan is onderdeel van de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie 
Landelijk Gebied. De Structuurvisie Landelijk Gebied is uiteindelijk in december 2010 
vastgesteld. Daarom is in 2011 pas daadwerkelijk met het landschapsontwikkelingsplan gestart. 
 
Stand van zaken 
De afgelopen maanden is  onder begeleiding van een ambtelijke projectgroep en een 
klankbordgroep met gebiedspartijen gewerkt aan de totstandkoming van het 
landschapsontwikkelingsplan. Inmiddels ligt er een eindconcept dat gereed is voor de inspraak.   
 
De gemeente Bergen beschikt over een adviescommissie voor ontwikkelingen in het 
buitengebied. Dit is het Overleg Landelijk gebied Gemeente Bergen (OLGB). In het OLGB zijn 
vertegenwoordigers van alle belangrijke thema’s in het buitengebied verzameld (landbouw, 
natuur, landschap, water, recreatie). Het OLGB heeft daarom als klankbordgroep gefungeerd bij 
het opstellen van het landschapsontwikkelingsplan.  
 
Er heeft in april een excursie door het plangebied plaatsgevonden met de leden van de 
projectgroep, de klankbordgroep en gemeenteraadsleden. En werd op locatie gediscussieerd 
over de problematiek. 
 
Er is tweemaal een bewonersavond georganiseerd, waarop ca. 30 mensen aanwezig waren. 
Voor de bewonersavonden was de raad eveneens uitgenodigd. 
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Tenslotte is de inwoners van Bergen gevraagd om  hun meest bijzondere landschapsfoto’s in te 
zenden. Dit heeft geresulteerd in een leuke respons. In totaal zijn bijna vijftig foto’s ontvangen. 
 
Omdat het Landschapsontwikkelingsplan een plan is met ruimtelijke consequenties, is een 
inspraakprocedure gewenst. Het landschapsontwikkelingsplan wordt daarom gedurende zes 
weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze naar voren brengen. De ter inzage legging wordt nog voor de schoolvakantie 
afgerond.  
 
Planning 
Na de inspraakperiode en verwerking van de inspraakreacties wordt het stuk ter vaststelling 
aangeboden aan uw raad. Voorafgaand wordt uw raad middels een raadspresentatie op de 
hoogte gebracht van de inhoud van het plan. Vaststelling van het plan is voorzien in november. 
 
Het ministerie van LNV heeft in 2009 de regeling LNV-subsidies onderdeel ‘Ontwikkeling van 
landschappen’ opengesteld. Deze regeling houdt in dat gemeenten tot 50% subsidie kunnen 
krijgen voor het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan. De gemeente heeft in 2009 
een subsidieverzoek ingediend, dat gehonoreerd is. Een van de voorwaarden is dat er uiterlijk 
op 1 december 2011 een definitief plan moet liggen dat is goedgekeurd door de raad. 
Vooralsnog is deze planning haalbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	MEMO van college aan de raad

