
 

 
 
Agendapunt :  13 
Voorstelnummer :  03-23 
Raadsvergadering : 24 maart 2009 
Naam opsteller : Edwin de Waard 
Informatie op te vragen bij : Edwin de Waard 
Portefeuillehouders : wethouder Stam 
 
Onderwerp: Opdrachtverlening aan het college voor het opstellen van een structuurvisie voor 
het landelijk gebied van de gemeente Bergen 
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  - De gemeenteraad besluit het college opdracht te verlenen voor het opstellen 

van een structuurvisie voor het landelijk gebied van de gemeente Bergen. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Gehoord de discussie in de Algemene raadsvergadering met betrekking tot de rapportage 
van de raadswerkgroep structuurvisie. In de raadscommissie is door de portefeuillehouder 
aangegeven dat het college met een voorstel tot opdrachtverlening komt bij de behandeling 
van dit agendapunt in de raadsvergadering van 24 maart 2009. Het college komt 
onderstaand met het volgende voorstel voor opdrachtverlening.  
 
De Opdracht. 
In het proces om te komen tot de structuurvisie voor het landelijk gebied van de gemeente 
Bergen zijn een aantal stappen te onderscheiden. Aan de hand van deze stappen wordt 
inzicht gegeven in de onderdelen en inhoud van de opdracht. 
 

1. Opdrachtverlening.  
Uit het voorstel van de werkgroep zal de opdracht aan het college door de gemeenteraad 
worden vastgesteld. Het college heeft het voortouw genomen om de opdracht uit te werken 
en op papier te stellen ten behoeve van de behandeling in de gemeenteraad.  
 

2. Opstellen van een voorontwerp structuurvisie. 
Dit onderdeel van het proces ligt bij het college. Bij de gebiedsvisie is een analyse voor het 
gebied opgesteld. In deze fase zal de actualiteit van deze analyse worden onderzocht. 
Daarnaast vindt in deze fase een verdieping en nadere uitwerking plaats op de thema’s aan 
de hand van het Kaderbesluit en de onderliggende stukken. Bewoners en organisaties 
worden daarbij aangesproken op hun kennis en inzichten op de thema’s. Na afronding van 
dit onderdeel zal de thematische benadering worden opgeschaald naar een integraal 
visieniveau.  Dit is de fase waarin bruggen moeten worden gebouwd tussen het sectorale 
belang en het algemene belang. Naar verwachting zal het actualiseren van de analyse 
ongeveer een derde van de tijd in beslag nemen en het integreren ongeveer twee derde van 
de tijd in dit procesblok. 
Het college gebruikt in deze fase passende werkvormen, met als doel de integraliteit te 
bevorderen en draagvlak onder het toekomstige beleid en uitvoering te creëren. Zo zullen 
voor de discussie binnen de thema’s op clusterniveau betrokkenen worden uitgenodigd. Als 
voorbeeld kan dienen dat voor het thema Economie, partijen als: LTO, KAVB, Recron, Kvk, 
SVR, KNHS worden uitgenodigd. Voor het thema wonen: Kennemer Wonen, ontwikkelaars, 
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Woonwaard, huurderverenigingen, seniorenraad en dergelijke partijen. Het college heeft 
hiertoe een voorlopige lijst met stakeholders opgesteld. Daarnaast verzorgt het college het 
vooroverleg met de mede-overheden. 
Deze fase wordt afgerond met een voorontwerp structuurvisie, waarin het college de 
beleidskeuzes naar aanleiding van de inbreng motiveert. 
 

3. Toetsen voorontwerp structuurvisie. 
Dit onderdeel van het proces ligt bij de raad. De raad geeft zelf vorm aan dit onderdeel van 
het proces, waarbij het contact met de bevolking en belanghebbenden wordt gelegd en 
participatie-instrumenten worden ingezet. Naast de kenbare partijen zoekt de raad contact 
met de “silent majority”. Deze fase wordt door de raad afgesloten met een nota van 
bevindingen die aan het college ter hand wordt gesteld. 
 

4. Ontwerp structuurvisie. 
Het college stelt aan de hand van de Nota van bevindingen uit het door de gemeenteraad 
gevolgde proces een definitief ontwerp van de structuurvisie op. 
 

5. Inspraak 
Het college organiseert voorlichting en verleent inspraak op het ontwerp van de 
structuurvisie voor het landelijk gebied. Deze fase wordt afgerond met een Nota van 
inspraak en een voorstel op het ontwerp van het college, ter behandeling in de Algemene 
Raadscommissie en ter vaststelling van het ontwerp in de gemeenteraad. 
 

6. Vaststelling structuurvisie. 
De gemeenteraad stelt de structuurvisie voor het landelijk gebied van de gemeente Bergen 
vast 

 
 

Samengevat: de opdracht aan het college is om te komen tot een voorontwerp van een 
structuurvisie voor het landelijk gebied van Bergen. De thema’s uit het Kaderbesluit dienen 
nader uitgediept te worden en in een stuk integraal te worden vastgelegd. De elementen die 
onderdeel uitmaken van het proces en inhoud zijn: participatie, verantwoording over de 
inspraak en participatie in het proces, een uitvoeringsparagraaf, vooroverleg met de 
medeoverheden, en indien noodzakelijk bij de gemaakte keuzen een kostenparagraaf, een 
mer of een ler .  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Het college krijgt daarbij opdracht tot het opstellen van een voorontwerp structuurvisie. 
  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Dit is een toezegging gedaan door de wethouder in de Algemene raadscommissie van 10 
maart jl 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Het onderwerp leeft sterk in de samenleving. De bevolking van de gemeente Bergen, 
partijen die actief zijn in het gebied en de medeoverheden hebben een belang bij de 
beslissing van de raad.  
 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Een structuurvisie wordt door de Wet ruimtelijke ordening  geëist voor het grondgebied van 
de gemeente of delen daarvan. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na opdrachtverlening zal het college een voorontwerp van een structuurvisie voor het 
landelijk gebied uiterlijk 1 oktober 2009 aan de gemeenteraad aanbieden.  
  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In de begroting zijn gelden gereserveerd voor het opstellen van de structuurvisie voor het 
landelijk gebied van de gemeente Bergen. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het voorstel van het college sluit aan bij de uitkomsten en conclusies van de werkgroep 
Structuurvisie vanuit de gemeenteraad. 

  
 
 
 
 
Bijlagen:   
 
 
 
Bergen,   
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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