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: stand van zaken Omgevingsvisie gemeente Bergen

Geachte commissieleden,
In het presidium zijn afspraken gemaakt over de communicatie rond de stand van zaken met
de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor de gemeente Bergen. De afspraak houdt in dat
de portefeuillehouder ruimtelijke ordening periodiek de commissieleden per brief op de
hoogte brengt van de voortgang in het proces.
Wat is er gedaan?
Voor de Egmonden is een extra avond gehouden waarin het materiaal dat is verzameld in de
eerste fase is behandeld en door de deelnemers is voorzien van een “Egmondse” blik. Na
aanleiding van de behandeling van de stukken in de raad is de bijeenkomst georganiseerd.
In de afgelopen periode is het opgehaalde materiaal uit de eerste fase verder bewerkt. Voor
de verschillende deelgebieden binnen de gemeente en de kernen zijn de waarden in beeld
gebracht en vastgelegd in tekst en kaartmateriaal. De waarden zijn de zaken die ook naar de
toekomst toe belangrijk zijn om te behouden of rekening mee te houden. Het zijn dan ook
waarden waar initiatiefnemers rekening mee dienen te houden bij de uitwerking van plannen.
Ook zijn speerpunten benoemd. De speerpunten, ook wel ambities of doelen, zijn zaken die
we in de toekomst willen bereiken. De stip op de horizon wordt gezet op 2040. Aan de
speerpunten zullen acties worden gekoppeld, die een antwoord geven op de vraag: hoe
willen het bereiken.
Verder is de website www.ikdenkmeeoverbergen.nl voor het onderdeel: omgevingsvisie
verder vorm gegeven.
Nieuwe bijeenkomsten
Voor het gesprek met onze inwoners over de doorwerking van de stukken zijn nieuwe
digitale bijeenkomsten gepland voor de deelgebieden: Schoorl (30 november), Bergen (3
december) en de Egmonden (9 december).

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl

correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen
info@bergen-nh.nl

Tel. (072) 888 00 00

Nog niet alle bijeenkomsten zijn gehouden. Maar voorlopig kan in hoofdlijnen wel het
volgende worden meegedeeld. De waarden en speerpunten zijn voorgelegd. Er is gevraagd
of die een herkenbare weergave zijn van de inbreng in de fysieke bijeenkomsten, de
enquête, etc. Dit gesprek heeft geleid tot herkenning en aanscherping van de speerpunten.
Voor de speerpunten is verder een prioriteit aangegeven in de bijeenkomst.
Een ander accent in de digitale bijeenkomsten lag op het gesprek over de dilemma’s, die zijn
aangekondigd als wrijfpunten. Uit de stukken komt naar voren dat men veel zaken belangrijk
vindt maar dat daarbij ook een conclusie kan worden getrokken dat niet alle zaken met
elkaar samengaan. Het gesprek over deze tegenstrijdigheden gaf nieuwe inzichten en draagt
bij aan het maken van keuzes op deze onderwerpen.
Het vervolg.
Na de laatste bijeenkomst zullen de stukken worden opgesteld die moeten leiden tot een
visie op hoofdlijnen. Dit stuk geeft kort in tekst en kaartbeeld aan welke hoofdlijnen zijn
onderscheiden. Deze visie op hoofdlijnen wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om de
gemaakt keuzes te bevestigen. Na het besluit zal de visie op hoofdlijnen met onze inwoners
worden doorgenomen. Deze reacties worden vervolgens verwerkt en leidt tot een ontwerp
van de omgevingsvisie dat ruim voor het zomerreces aan de raad wordt aangeboden om
daarna in de inspraak te worden gebracht.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Edwin de Waard, Senior
beleidsmedewerker van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7351.
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 20uit03716 vermelden?
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