
Notulen van : Raadsbrede commissie gemeente Bergen inzake gebiedsvisie 

gehouden op : 12 juni 2008 

Aanwezig : raadsleden: dhr. J. Akkerman (BOBbes), dhr. J.W.G. Apeldoorn (CDA), 
dhr. R. Butter (GB), dhr. M.J. Bijl (GB), mw. M.E. Diels (GB) (vanaf een 
later moment), dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. 
J.A.M. Haring (GB), dhr. A. Hietbrink (GL), dhr. M. van der Hoek (D66), dhr. 
A.P. v. Huissteden (PvdA), dhr. R. de Jong (VVD), dhr. A.H. v.d. Leij 
(PvdA), mw. F. Limbeek (BOBbes), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), dhr. C. 
Roem (VVD), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart (CDA). 

  voorzitter: dhr. H.G.J.J. Schiering (GB). 

  commmissiegriffier: dhr. D. de Vries. 

  wethouders: dhr. J. Mesu, dhr. A. Plomp, dhr. J.A. Stam. 

  gemeentesecretaris: dhr. R. Groninger. 
 
 
 
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4. Mededelingen uit het college. 
 
5. Gebiedsvisie Bergen en Beeldkwaliteitplan 2008. 
 
6. Rondvraag en mededelingen commissieleden. 
 
7. Sluiting. 
 



regel notulen raadsbrede commissie gebiedsvisie 12-06-2008 bladzijde 2 van 11 

1. UOpeningU. 
De heer Schiering (GB) opent als UvoorzitterU de vergadering. Hij heet de 
aanwezigen van harte welkom. 
 
Alvorens over te gaan tot de behandeling van de agenda, geeft de heer UStamU in 5 
een korte inleiding, weer, dat de vergadering van hedenavond een opiniërende 
vergadering is. Tot heden is er een drietal inloopavonden georganiseerd. Deze 
avonden werden in totaal door 250 mensen bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten 
is vooral veel uitleg gegeven over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De reacties 
op de gebiedsvisie en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten zijn wisselend. 10 
De inspraak op de gebiedsvisie eindigt eind volgende week. Het college gaat 
hierna de inspraakreacties bundelen en wegen.  
Eind augustus begin september worden er door de raad drie hoorzittingen 
georganiseerd in de respectievelijke kernen. Conform de planning wordt de 
gebiedsvisie eind september ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Het college 15 
hecht aan deze datum omdat de gebiedsvisie dan kan dienen als inbreng voor de 
provinciale structuurvisie.  
Het college heeft de gebiedsvisie reeds aan de provincie aangeboden. Daarbij is 
nadrukkelijk aangegeven, dat dit het standpunt is van burgemeester en 
wethouders en dat de raad de gebiedsvisie nog moet vaststellen.  20 

 
2. UVaststelling van de agenda U. 

Op voorstel van de heer UZeilerU (GB) wordt besloten bij agendapunt 5 eerst het 
beeldkwaliteitplan en dan de gebiedsvisie aan de orde te stellen. 

 25 
3. USpreekrecht U. 
 Er zijn 11 insprekers. 

 
Noot van uw notuliste: de betogen van de insprekers worden als bijlage bij de 
notulen gevoegd. 30 
Hieronder een weergave van de volgorde van de insprekers, namens wie zij 
spreken en de beantwoording van gestelde vragen. 
  
• Mevrouw USpeelman U. Zij spreekt namens de Zorgboerenmaatschap de 

Noorderhoeve, Stichting de Brink en Stichting Grondbeheer. 35 
Het betoog van mevrouw Speelman is voor de heer Zeiler (GB) aanleiding voor 
het stellen van een vraag. In antwoord hierop, deelt mevrouw Speelman mede, 
dat het Landschap Noord-Holland het landschap elk jaar monitort. Het 
Landschap Noord-Holland is nu alle gegevens aan het verzamelen.  

• De heer H. UJellema U, bewoner van de Negen Nessen spreekt in als aanwonende 40 
van het aan de Negen Nessen grenzende poldergebied en als Bergenaar. 

• De heer K. UZwart U verwoordt als secretaris en vice voorzitter, het 
bestuursstandpunt van de Vereniging Dorpsbelang Egmond Parel aan de Zee. 
Reagerend op vragen van de heren UBijlU (GB) en UGroot U (CDA), deelt de heer 
Zwart mede dat de wijkvereniging en het bestuur geen vertrouwen hebben in 45 
het onderzoek naar de gewenste toekomstige locatie van een sportvoorziening 
in de Egmonden. Wijkvereniging en bestuur zijn van mening dat de huidige 
locatie van de Watertoren, ook voor de toekomst de ideale locatie is voor een 
sportvoorziening. Via de “tamtam” en van Egmondia, heeft de heer Zwart 
begrepen dat er sprake zou zijn van een bepaalde overeenkomst tussen 50 
Egmondia en de gemeente. 
De heer UOoijevaar U (CDA) vraagt aandacht voor alles wat de raad tot heden 
heeft gedaan om De Watertoren te behouden. Hij verzoekt het bestuur van de 
vereniging om ook dat onder de aandacht van de achterban te brengen.   
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De heer URoemU (VVD) onderschrijft het betoog van de heer Ooijevaar (CDA) en 
benadrukt het belang van woningbouw voor jonge mensen in de Egmonden. 
Hierop reagerend zegt de heer UZwart U dat Egmond aan Zee een besloten 
gemeenschap is met een eigen dialect en een eigen historie. Hoewel er 
dringend behoefte is aan woningbouw in vooral de sociale sfeer, duurt het in 5 
Egmond aan Zee, jaren voordat meningen veranderen. Voor Egmond aan Zee 
is vooral de sportaccommodatie op dit moment heel belangrijk. 

• De heer C.J.N. UKraakman U spreekt in namens Stichting Behoud Historisch 
Landschap Bergen, Egmond en Schoorl. 
In antwoord op vragen van de heren UZeilerU (GB) en UGroot U (CDA) zegt de heer 10 
Kraakman dat de stichting de ruimte voor ruimte regeling voorstaat. Het is niet 
de bedoeling dat speciaal op de MOB complexen veebedrijven komen. Dat kan 
ook op andere locaties in het gebied. 
Met betrekking tot de genoemde oplossingen voor veeschuren, is de stichting 
voorstander van een flexibel beleid. Het belang van de veehouder moet daarbij 15 
centraal staan. In gezamenlijkheid moet gezocht worden naar de beste 
oplossing met behoud van het landschap. In de gebiedsvisie moet ermee 
rekening gehouden worden dat er veel verschillende soorten bedrijven zijn. 

• De heer H. Uvan Os U, spreekt in namens Groen Platform Bergen. Groen Platform 
Bergen is een samenwerkingsverband van ruim 20 natuur en 20 
milieuorganisaties. 
Reagerend op een vraag van de heer UZeilerU (GB) verklaart de heer UVan Os U zich 
bereid om eens uitgebreid van gedachten te wisselen over de ideeën die er zijn 
over veilige fietsroutes. De heer Van Os is van mening dat wanneer er veilige 
fietsroutes zijn, mensen eerder bereid zullen zijn om met de fiets te gaan. Een 25 
voorbeeld hiervan is het ontbreken van een veilige fietsroute richting Koedijk. 
De heer UGroot U (CDA) geeft aan, dat de raad ook voor de jongeren in de 
gemeente alternatieven wil kunnen bieden. Het toekomstperspectief kan alleen 
maar gestalte krijgen, wanneer de gemeente geen uitsluitinggebied is. De heer 
Van Os is een andere mening toegedaan. Hij is met de heer Groot (CDA) van 30 
mening dat de jeugd belangrijk is. Hij is echter van mening dat er ook andere 
oplossingen zijn, als het gaat om huisvesting voor jongeren. Hij wijst hierbij op 
de vele grote panden in de gemeenten die nu niet gesplitst mogen worden voor 
jongeren huisvesting.  

• De heer W.H. UTazelaar U spreekt in als voorzitter van de bewonersvereniging De 35 
Negen Nessen. Hij vertegenwoordigt ruim 500 bewoners. 
In antwoord op een vraag van de heer UGroot U (CDA) zegt de heer UTazelaar U dat 
zijn betoog geen verwijt in de richting van de raad is, maar naar degenen die de 
procedure en de gebiedsvisie hebben opgesteld. Hij vraagt de raad om de 
belangen van de bewoners mee te nemen in de overwegingen.  40 
In antwoord op een vraag van de heer UZeilerU (GB), zegt de heer UTazelaar U dat hij 
niet bekend is met de bereikte resultaten rond de bedrijven aan de Oud 
Burgerweg. Hij is daarom niet in staat daaraan vertrouwen te ontlenen.   

• De heer USchneider U spreekt in namens de heer V.d. Meer en een aantal 
bewoners woonachtig aan de Onderweg. 45 

• De heer K. Uvan Hoek U spreekt in als bewoner van de Joseph Bech-Nes. 
• Mevrouw E. Ude Vries U spreekt in namens verontruste Bergenaren. 

Naar aanleiding van het betoog van mevrouw De Vries, doet de heer Zeiler 
(GB) de suggestie om op enig moment met de raads- en commissieleden de 
verschillende plaatsen te gaan bezoeken.  50 

• De heer N. UBijlU (GB) spreekt in als bewoner en agrarisch gebruiker van 
Landgoed Oudtbijlenburg aan de Oudburghweg.  
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In antwoord op een vraag van de heer UZeilerU (GB) zegt de heer UBijlU (GB) dat hij 
de definitie van de natuurschoonwet hanteert. Daarin staat dat een landgoed 
een omvang heeft van minimaal 5 ha. en minimaal voor 1/3 P

e
P beplant moet zijn 

met bomen. Naar alle eer en geweten probeert de heer Bijl dat wat de wet 
voorschrijft in het landschap te verwezenlijken. 5 

• Mevrouw USchaackeU spreekt in als inwoner van Bergen. 
 
Hierna vindt een korte pauze plaats. 
 
Na heropening van de vergadering wordt de behandeling van de agenda voortgezet. 10 
 
4. UMededelingen uit het collegeU. 
 Er zijn geen mededelingen uit het college. 
 
5. UGebiedsvisie Bergen en Beeldkwaliteitplan 2008U. 15 

Voordat overgegaan wordt tot de behandeling van dit agendapunt vindt discussie 
plaats over de wijze van behandeling.  
 
De heer UStamU geeft aan dat het college de eerste signalen op de gebiedsvisie wil 
vernemen. Dat wat naar voren wordt gebracht wordt meegenomen bij de weging 20 
van de inspraakreacties. In hoofdstuk 3 van de gebiedsvisie zijn de hoofdlijnen van 
de visie geformuleerd. Daarin staan de afwegingen. Het beeldkwaliteit plan is een 
hulpmiddel bij de afwegingen.  
In reactie op de inspraak zegt de heer Stam dat in februari een bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden met de wijkverenigingen. Daar is ook gesproken over de 25 
gebiedsvisie. Op verzoek van de wijkverenigingen zelf is gesproken over hun rol 
daarin. Door het college is aangegeven dat de rol van de wijkverenigingen in de 
inspraakprocedure ligt. Daarop is geen weerwoord gekomen. Er wordt als zodanig 
gehandeld. Het verschil is de verschuiving van het inspraakmoment. Het enige dat 
is verzuimd, is de wijkverenigingen schriftelijk te informeren dat het stuk ter inzage 30 
ligt. Volgens de verordening ligt de gebiedsvisie vier weken ter inzage. 

 
Omdat partijen zich verschillend hebben voorbereid op de behandeling van 
gebiedsvisie en beeldkwaliteitplan wordt de behandeling van beide stukken in 
tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraak in de vergadering, niet gesplitst. 35 

 
 Hierna volgt de Ueerste termijn U. 
 

De heer UHietbrinkU (GL) heeft thans geen opmerkingen over het beeldkwaliteitplan. 
Het politieke debat over beeldkwaliteitplan en gebiedsvisie vindt plaats in augustus 40 
en september. Ten aanzien van de gebiedsvisie heeft GL veel vraagtekens. Zoals 
ook uit de reacties blijkt, lijkt de gebiedsvisie meer een woningbouwprogramma in 
cadeauverpakking. De noodzaak tot woningbouw is in de gebiedsvisie slecht 
onderbouwd en vaak versluierend geformuleerd. GL heeft de volgende vragen c.q. 
opmerkingen: 45 
- Wat is de concrete woningbehoefte tot 2015? 
- Klopt het dat de harde bouwplancapaciteit 462 woningen bedraagt? 
- Klopt het dat de zogenaamde zachte bouwplancapaciteit 214 woningen 

bedraagt? De 69 woningen van het Watertorenterrein zijn hierin niet 
meegenomen. 50 

- Klopt het dat de bouwplancapaciteit totaal 702 woningen bedraagt? 
- Kan het college de bouwcijfers ter beschikking stellen van de raad? 
- Kan het college een realistische schatting geven van de mate waarin tot 2015 

wordt voorzien in het realiseren van de woningbehoefte? 
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- Woningbouw zal op basis van de ontwikkelingen gericht moeten zijn op 
bepaalde groepen (ouderen en jongeren). Dat vraagt om gericht beleid. Gericht 
beleid is nauwelijks in de gebiedsvisie terug te vinden. GL verzoekt het college 
een memo op te stellen waarin wordt ingegaan op de (landelijke) problematiek. 
Een en ander is essentieel voor de vraag wat er nodig is aan woningbouw. Een 
analyse ontbreekt in de gebiedsvisie. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

- In verband met een actief grondbeleid is de raad gevraagd om de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten vast te stellen. Het is duidelijk op welke kavels de 
wet van toepassing is verklaard. Op de iconenkaart bij de gebiedsvisie zijn de 
bouwvlekken nauwelijks inzichtelijk. De gebruikte kavelkaarten zijn weinig 
informatief. Een en ander leidt tot vragen. 

- Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken welke beoogde functie de 
kavels hebben en concreet aan te geven wanneer dit gereed is.  

- Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken hoeveel m2 via de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten is vastgelegd. 

- Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken aan welke functies deze m2 zijn 
gekoppeld. 

- GL verzoekt het college de iconenkaart in detail uit te werken, zodat duidelijk 
wordt om wat voor kavels het gaat. 

- GL wil weten wanneer de gevraagde gegevens verstrekt kunnen worden. 
- Procedureel vindt GL de toegankelijkheid van de documenten te beperkt. 

Tijdens de inloopavonden was er geen kopie van de gebiedsvisie beschikbaar. 
Er waren geen duidelijke kaarten aanwezig. Waarom niet iedereen een kopie 
van de kaart ter beschikking stellen. GL verzoekt een en ander alsnog te 
repareren. 

- Hoe rekbaar is de datum (23 september) voor het indienen van een door de 
raad vastgestelde gebiedsvisie? 

 
De heer V.d. Hoek (D66) merkt op dat D66 niet zo bang is voor ongewenste 
nieuwbouw. Bestaande bestemmingsplannen staan dit niet toe. D66 is van mening 
dat het in de gebiedsvisie ontbreekt aan maatwerk. D66 verzoekt het college hier 
naar te kijken. 
 
De heer Roem (VVD) mist een zekere vorm van integraliteit in het 
beeldkwaliteitplan en de gebiedsvisie. Verder mist de VVD: 35 

40 

- aandacht voor de economie en de inbreng van het toeristisch cluster; 
- de vertaalslag van landelijk beleid; 
- de argumentatie die ten grondslag ligt aan een aantal zaken. 
De VVD is erg geraakt door het verhaal van de heer Bijl. Een ondernemer die 
maatschappelijk verantwoord bezig is.  
Dit leidt tot de vraag wat de status is van de Wet Voorkeursrecht in relatie tot de 
hoeveelheid geplande woningbouw? 
 
De heer Bijl (GB) vindt de gebiedsvisie meer een inventarisatie van de problemen 
die er op de gemeente afkomen en hoe deze op te lossen. Het is eigenlijk een 
ambtelijke invulling. Het ontbreekt aan een echte visie. De ontwikkelingen zijn niet 
autonoom. 

45 

50 

De woningnood in Bergen is niet op te lossen. De vraag is zo groot dat er 
doorgebouwd kan blijven worden. Daarvoor is een visie nodig. Er moet gestreefd 
worden naar woningbouw die de kwaliteit van het wonen versterkt. Misschien kan 
de conclusie getrokken worden dat het voor de jeugd niet meer de trend is om in 
Bergen te wonen. Naar het aantal benodigde woningen moet eerst onderzoek 
worden gedaan. In de bijlagen van de gebiedsvisie is een aanzet hiertoe gegeven. 



regel notulen raadsbrede commissie gebiedsvisie 12-06-2008 bladzijde 6 van 11 

Op grond van de resultaten kan een visie ontwikkeld worden. Vervolgens is de 
vraag aan de orde of dat haalbaar is. 
 
In de gebiedsvisie komt niet naar voren welke gradatie de gebieden hebben. Een 
voorbeeld is De Nessen. Er is geen onderzoek naar gedaan. De woningnood kan 
ook op andere wijze opgelost worden. In de bijlagen van de gebiedsvisie staan 
andere getallen dan dat wat tot nu toe over tafel is gekomen.  

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Dat het college meer wil bouwen,is een idee van het college dat op niets is 
gestoeld. 
 
GB heeft verder de volgende opmerkingen over de gebiedsvisie c.q. het 
beeldkwaliteitplan: 
- Er is weinig verband tussen de gebiedsvisie en de recreatieve voorzieningen. 

Een lightrail is utopisch. Het is een voorziening voor piekgebeuren. Moet je wel 
iets doen voor het piekgebeuren. Als het wel noodzakelijk is voor de regio, laat 
de regio daaraan dan meebetalen.  

 - In de gebiedsvisie wordt aangegeven dat er 15 ha. campings gerealiseerd moet 
worden. In Egmond en Schoorl zijn en worden bijna alle campings omgezet tot 
bungalowparken. Daarop is in het verleden beleid gemaakt. Waarom nu weer 
terug. Dat is achteruit kijken.  

 - Is de ontwikkeling van een golfbaan wel in belang van de gemeente.  
 - De voetbalvelden zijn al heringericht. Het overleg is nog gaande. 
 - Het lijkt alsof de raad al een besluit heeft genomen over een zwemvoorziening 

in de Egmonden.  
 - GB is geen voorstander van industrie bij de sportvelden.  

- Het voormalige vliegveld blijkt voor het leeuwendeel naar natuurmonumenten te 
gaan.  

- Wonen in het groen is voor jongeren niet betaalbaar. Tenzij wonen in het groen  
zoveel geld oplevert dat daardoor woningbouw voor jongeren op een andere 
locatie gerealiseerd kan worden. 

- Er worden in de gebiedsvisie landgoederen genoemd. Vaak is dat nu 
agrarische grond. Wordt de gemeente hier wel beter van? 

- De overgang van duingebied naar het weidegebied is uniek. Dat moet niet 
verrommeld worden in een overgangsgebied.  

- Omzetten naar natuurgebied is werken in de marge. Het gaat slechts stukjes 
grond van enkele ha. Dit voegt weinig toe aan het totaal. 

- GB zet vraagtekens bij de rondweg om Bergen. Het is een voorziening voor de 
weekenden en gaat door het kwetsbare gebied.  

- De Huiswaarderweg staat op kaart getekend. GB vindt dat bruuskerend, omdat 
de raad duidelijk heeft aangegeven dat ze dat niet wil. 

- GB wil nog praten over de ontsluiting van Groet en Egmond door het 
weidelandschap. Bergen is sterk vanwege het open gebied. Dat moet de 
gemeente zo houden. 

- Het beeldkwaliteitplan is een goed, gedocumenteerd, stuk.  
- GB stelt voor de gebiedsvisie ter kennisneming vast te stellen. GB ziet de 

gebiedsvisie als onderbouwing voor een verdere uitwerking. GB is van mening 
dat een prioriteitstelling aan de verschillende locaties gegeven moet worden. 

 
De heer V.d. Leij (PvdA) merkt het volgende op. 
- De gebiedsvisie hheeft sterk de indruk gekregen van een nota woningbouw. 50 
- De gebiedsvisie moet meer een visie zijn op het landelijk gebied zelf. 
- De kansen in het landelijk gebied worden gemist en moeten meer inhoud 

krijgen in de gebiedsvisie. 
- Maak meer gebruik van de in hoofdstuk 2 opgesomde kwaliteiten. 
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- Leg de gebieden die je wilt beschermen ook vast. 
- Verstrek cijfers ter onderbouwing van de gebiedsvisie. 
- De gebiedsvisie moet niet alleen gaan over het landelijk gebied, maar ook over 

het binnen stedelijk gebied. 
- Mogelijkheden voor woningbouw moeten niet alleen gezocht worden in het 

landelijk gebied. 
5 

10 

15 

20 

- De PvdA is geschrokken door dat wat de heer Bijl (inspreker) naar voren heeft 
gebracht. 

- Het is prijzenswaardig dat de heer Jellema in zijn betoog aangaf, dat de Negen 
Nessen wellicht nooit gebouwd had moeten worden. Dit geeft weer hoe 
belangrijk het is om grenzen te stellen. 

- Bergen is de voortuin van de HAL locaties.  
- Het vermelde over nieuwe wegen is oude wijn in nieuwe zakken. Een en ander 

(zoals andere vormen van vervoer) vraagt meer uitwerking dan dat wat in de 
gebiedsvisie is vermeld.  

- Het behoud van kerntaken is onvoldoende uitgewerkt in de gebiedsvisie. 
- De gebiedsvisie is niet rijp voor besluitvorming. 
- De PvdA vindt dat er locaties zijn waarvan men zich moet afvragen of deze voor 

woningbouw bestemd moeten worden. De gebiedsvisie slaat in hier en daar de 
plank mis. 

 
De heer Groot (CDA) heeft de volgende opmerkingen. 
- Het CDA verzoekt de gevraagde gegevens binnenkort te verstrekken. 
- Het CDA heeft het gevoel dat het proces een niet gewenste richting uitgaat. Het 

CDA heeft het idee dat nog niet alle katten in de zak zitten. 25 

30 

35 

- Een ieder is ontzettend verrast over het aantal locaties waarop het college 
voornemens is om voorkeursrecht te vestigen. De haren rijzen het CDA daarbij 
te berge. Waarom heeft het college de onderbouwing die door een aantal 
insprekers naar voren is gebracht, niet meegenomen in de stukken. 

- Het CDA is het met GL eens dat onderbouwing van de gebiedsvisie ontbreekt. 
 - Het CDA verzoekt het college nog eens goed na te denken voordat ze verder 

gaat. 
 - Voorstel om met elkaar het gebied in te gaan en de 16 locaties waarop het 

college voorkeursrecht wil vestigen, te bezoeken. Pas dan kan een goed besluit 
genomen worden. 

 - De iconenkaart roept veel vragen op. Dat wat over een aantal locaties is 
opgenomen, is in tegenstrijd met dat wat de raad wil. Dit geeft de indruk dat er 
niet naar de raad is geluisterd. 

 
Met het geven van een historisch overzicht, geeft de heer Ooijevaar (CDA) aan dat 
het binnendringen van het buitengebied onbespreekbaar is, wil Bergen een 
betrouwbare overheid zijn. 

40 

 
Mevrouw Limbeek (BOBbes) vindt dat het in het proces tot heden in hoge mate 
schort aan goede communicatie. Communicatie bepaalt in hoge mate de 
weerstand. Zij verzoekt het college om dit nog eens heel goed te bekijken. 

45 

 
Reactie college op de eerste termijn. 
 
De heer Stam vindt dat er onrecht wordt gedaan aan de gebiedsvisie, wanneer 
deze wordt bestempeld als woningbouwprogramma. De gebiedsvisie gaat niet 
alleen over woningbouwlocaties. Het gaat ook over andere elementen. De heer 
Stam vindt het jammer dat daarop niet wordt ingegaan. Hij verzoekt dit wel in de 
discussie mee te nemen.  

50 
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Er wordt door een aantal fracties een interpretatie gegeven aan zaken in de 
gebiedsvisie, die nog vastgesteld moeten worden. Over de invulling van de 
gebiedsvisie moet nog met elkaar gesproken worden. 

 5 

10 

15 

20 

25 
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50 

In de gebiedsvisie worden oplossingsrichtingen aangegeven. De iconenkaart is 
indicatief. Er is geen sprake van dat het college met de gebiedsvisie en de Wet 
Voorkeursrecht het aantal ha. wil vastleggen voor woningbouw. 
Het voorkeursrecht gaat uit van kadastrale nummers. Vergelijkingen met de 
iconenkaart in de gebiedsvisie zijn niet te maken. 
 
De heer Stam is met de aanwezigen van mening dat gegevens nodig zijn om een 
besluit te kunnen nemen over woningbouw. De discussie wordt regiobreed 
gevoerd. Het college doet zijn best om hierbij te gelegener tijd onderbouwde 
gegevens te presenteren. 
 
Bij de discussie over de gebiedsvisie is de iconenkaart indicatief. Wanneer de raad 
een verdiepingsslag wenst, dan zal dat er toe leiden dat de gebiedsvisie niet kan 
worden vastgesteld omdat deze dan te veel tot in detail gaat. De gebiedsvisie 
moet gezien worden als een visiedocument met hoofdlijnen. 
De vraag is terecht om aan te geven waarop de woningbehoefte is gebaseerd. 
Echter niet tot in detail.  
Het beeldkwaliteitplan is het resultaat van jarenlange gesprekken met de provincie 
over woningbouwlocaties aan de randen van de dorpen. Dit komt niet uit de lucht 
vallen. De raad heeft er weliswaar geen besluit over genomen maar is hiermee wel 
bekend. 

 
Met het beeldkwaliteitplan wordt een onderbouwing gegeven over hoe om te gaan 
met de locaties voor woningbouw. Als voorbeeld noemt de heer Stam de locaties 
Egmond aan den Hoef West. Er moet nog bekeken worden welke locaties 
haalbaar en ruimtelijke inpasbaar zijn.  
De gemeente komt onvermijdelijk voor keuzes te staan. De in de gebiedsvisie 
benoemde locaties staan nog ter discussie en kunnen geamendeerd worden. Die 
ruimte bestaat. 
De gebiedsvisie heeft geen juridische status. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening 
spreekt over een structuurvisie.  
Met de gebiedsvisie wordt de raad uitgedaagd om antwoord te geven op vragen 
die terecht gesteld worden. De gebiedsvisie, al dan niet geamendeerd vastgesteld, 
is een voorbereiding op de structuurvisie. 
 
De vragen die voorliggen zijn dilemma’s. Beantwoording van die vragen is cruciaal 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van de komende 20 jaar. 
Wanneer de gemeente er in slaagt om de automobiliteit voldoende terug te 
dringen, dan zijn oplossingen als een lightrail niet nodig. 
 
De gebiedsvisie heeft meer natuurontwikkeling in zich, dan Bergen ooit 
geformuleerd heeft. Met de gebiedsvisie wordt geanticipeerd op toekomstige 
ontwikkelingen. 
 
Wanneer de discussie over de gebiedsvisie niet wordt aangegaan, dan is het 
college niet in staat om een structuurvisie op te stellen. Er wordt dan geen 
uitvoering gegeven aan dat wat de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorschrijft. 
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Ten aanzien van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten moet de raad het door het 
college genomen besluit nog overnemen, wil het gevestigde voorkeursrecht, 
rechtskracht hebben. Het besluit daarover komt aan de orde in de 
raadsvergadering van juni. Wanneer de raad bij de behandeling van de 
gebiedsvisie in september, aangeeft dat op bepaalde locaties de voorgestelde 
functiewijziging niet gewenst is, dan gaat het op die locaties gevestigde 
voorkeursrecht er direct af. 

5 

10 

 
De gegevens waarom GL vraagt, is informatie die geen bijdrage levert aan de 
kerndiscussie over mogelijke functiewijzigingen in het gebied. Het gebied in de 
Wet Voorkeursrecht heeft geen enkele relatie met het aantal woningen dat er 
gebouwd gaat worden. Dat wordt mede bepaald door de woningbehoefte. Met die 
gegevens moet de gebiedsvisie beoordeeld worden. 
 
De heer Hietbrink (GL) geeft aan dat hij zelf wil beoordelen of de door hem 
gevraagde gegevens wel of niet een bijdrage levert aan de kerndiscussie. 

15 

 
De heer Stam is van mening dat de door GL gevraagde gegevens het debat niet 
zullen verhelderen. Hij bekijkt of de informatie verstrekt kan worden voor de 
behandeling in september. 20 

25 

30 

 
De heer Stam wil graag het debat aangaan over de zaken die door de heer Bijl 
(GB) naar voren heeft gebracht. Er zijn redenen te benoemen waarom bepaalde 
zaken zo zijn aangepakt. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van een tweetal 
concrete voorbeelden. 
 
In reactie op de inbreng van de heer Groot (CDA), zegt de heer Stam dat in dat 
wat voorligt, is meegenomen wat er tijdens de bijeenkomsten met de raad door de 
meerderheid naar voren is gebracht.  
De raad is vrij om wijzigingen in de gebiedsvisie aan te brengen en anders te 
besluiten dan wat het college voorstelt. 
 
Reagerend op een vraag van de heer Zeiler (GB), deelt de heer Stam mede dat 
het stappenplan is gericht op besluitvorming door de raad in september. De 
reacties op de inspraak en de reacties van de commissie worden door het college 
in de zomerperiode gewogen. Eind augustus, begin september wordt een drietal 
hoorzittingen georganiseerd. Het college is bereid om de griffie te ondersteunen bij 
de organisatie daarvan.  

35 

40 
In overleg met presidium, griffie en college wordt bepaald op welke wijze de 
gebiedsvisie verder het best besproken worden. De heer Stam gaat bij de 
provincie na in hoeverre de deadline bij de provincie nog opgerekt kan worden.  
De heer Stam vindt het goede zaak wanneer de gebiedsvisie nog een paar keer 
onderwerp van discussie is in de commissie. 
 
Tweede termijn. 45 
 
De heer Hietbrink (GL) wil weten wanneer hij antwoord krijgt op de door hem 
gestelde vragen. Daarnaast wil hij graag geïnformeerd worden over de 
inspraakreacties. 
 50 
De heer Roem (VVD) denkt dat het beeldkwaliteitplan meer maatwerk, behoeft 
naar de kernen. Hij mist de inbreng van de wijkverenigingen. De wijkvisie zou 
hierin eigenlijk samengevat weergegeven moeten worden. 
 



regel notulen raadsbrede commissie gebiedsvisie 12-06-2008 bladzijde 10 van 11 

De heer Bijl (GB) vindt het niet juist dat de raad nu voor een tijdsdilemma wordt 
gesteld, gezien het feit dat de discussie feitelijk al vier jaar geleden is begonnen.  
 
De heer V.d. Leij (PvdA) vindt dat de raad heel nadrukkelijk ook de discussie met 
de bevolking moet voeren. Hij verzoekt het presidium hier goed naar te kijken. De 
heer V.d. Leij (PvdA) denkt dat september wel heel krap wordt. 

5 

 
Naar aanleiding van hetgeen is besproken over het oude vliegveld, zegt de heer 
Groot (CDA) dat naar zijn mening wettelijk is bepaald dat de overheid geen 
risicogebieden mag verkopen zolang het risico er nog is.  10 
 
Reactie college op de tweede termijn. 
 
De heer Stam streeft er naar om zoveel als mogelijk antwoord te geven op de door 
GL gestelde vragen voor het debat van september. 15 

20 

 
De wijkplannen hebben een heel ander abstractieniveau dan de gebiedsvisie. Veel 
van de wijkplannen gaan over het hier en nu. De gebiedsvisie gaat over de 
komende 15/20 jaar. De nadruk ligt in de gebiedsvisie op het buitengebied. In de 
wijkplannen is hierover niet veel opgenomen. 
 
De heer Roem (VVD) verzoekt het college om de wijkverenigingen serieus te 
nemen en te betrekken bij de gebiedsvisie. Wellicht kunnen de wijkplannen op een 
hoger abstractieniveau getrokken worden.   
 25 
De heer Stam is met de heer V.d. Leij (PvdA) van mening, dat de hoorzittingen 
goed georganiseerd moeten worden. Het college wil hierin in ondersteunende zin, 
griffie en raad faciliteren. 
 
De heer Stam wil graag een keer in een commissie praten over de invulling van de 
MOB complexen. Het is de rijksoverheid niet verboden om een risicogebied te 
verkopen. 

30 

 
Mevrouw Limbeek (BOBbes) is benieuwd naar de hoorzittingen. Het lijkt BOBbes 
handig om voordat de hoorzittingen plaatsvinden, expliciet de status van de 
gebiedsvisie naar buiten te brengen. Daarmee wordt wellicht onrust weggenomen. 

35 

 
De heer Stam benadrukt dat de hoorzittingen door de raad zelf georganiseerd 
worden. Het college volgt het traject van inspraak. Dat de gebiedsvisie geen 
juridische status krijgt, neemt niet weg dat er dilemma’s in zijn geformuleerd, die 
de basis vormen voor de structuurvisie. De structuurvisie krijgt wel juridische 
status. 

40 

 
De voorzitter rond de discussie af met de conclusie dat er nog voldoende 
mogelijkheid is om informatie uit te wisselen.  45 
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6. Rondvraag en mededelingen commissieleden. 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Er zijn geen mededelingen. 
 
7. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een speciaal 
woord van dank in de richting van de insprekers. 

5 

10 

 
 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,  de voorzitter,


