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Onderwerp: Zienswijze op Provinciale structuurvisie en provinciale verordening Structuurvisie 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Een zienswijze op het ontwerp Provinciale Structuurvisie in te dienen 

conform het aangeleverde concept. 
 

 
 

1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit advies gaat over de provinciale structuurvisie en de gevolgen hiervan voor het 
gemeentelijke ruimtelijk beleid en het regionale beleid en het indienen van een zienswijze 
hierop. 
 
Proces van de  provinciale structuurvisie 
In de vergadering van de provinciale statencommissie is de Provinciale structuurvisie, voor 
het gehele grondgebied van de provincie behandeld en daarmee is het vrijgegeven voor 
andere partijen.  
In de periode van 20 oktober tot 30 november ligt de structuurvisie en de bijbehorende 
verordening ter visie en kan iedereen daarop een reactie indienen. 
 
 
Hoofdlijnen van de provinciale structuurvisie. 
De provincie heeft drie hoofdbelangen benoemd waaraan de visie is gekoppeld. Dit zijn: 
ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie wil 
stedelijk gebied optimaal benutten, en ruimte bieden voor economie en woningbouw, maar 
vooral landschappen open houden. Zij streeft naar verdere stedelijke verdichting en helpt 
gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van het bestaand stedelijk gebied, met 
name bij stationsomgevingen, bedrijventerreinen, ondergronds bouwen en hoogbouw. 
In de Kop van Noord-Holland en West- Friesland wordt ingezet op het opwekken van 
duurzame energie. In die regio worden tot 2030 nog een 35.000 woningen bijgebouwd. In 
het zuiden is meer aandacht voor de extra woningbouwopgave, de internationale 
concurrentiepositie en de leefbaarheid en bereikbaarheid van de metropoolregio 
Amsterdam. 
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 Uitwerking van de Hoofdlijnen 
 
A. Klimaatbestendigheid:  
“De provincie zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving, in harmonie met water en 
door gebruik van duurzame energie. “ 
 
In dit onderdeel zit de waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterberging. De ruimtelijke 
ordening dient hierop ingericht te worden. Het opwekken van duurzame energie is ook een 
onderdeel van dit thema. 
 
In de uitwerking betekent dit dat er voldoende ruimte voor dijkversterking moet worden 
gereserveerd middels een vrijwaringzone in het bestemmingsplan. Ook de regionale 
waterkeringen, zoals de Slaperdijk, zullen worden genormeerd en waar nodig worden 
versterkt.  Voor de badplaatsen geldt het Rijksbeleid, ja mits en nee tenzij. Dit zijn de 
aanvullende voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het beleid volgt uit de beleidslijn 
Kust en de aanvulling vanuit de commissie Poelmann voor de bestaande buitendijkse 
gebieden. Er mag dus geen zand uit het profiel worden afgevoerd, maar bouwen blijft 
mogelijk. Hier wordt ook herhaald dat de provincie een voorkeur heeft voor zandige 
oplossingen bij kustverdedigingsvraagstukken, zoals de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering. 
 
Relevant is ook het fijnmazige netwerk dat de provincie wil ontwikkelen in samenhang met 
andere functies voor de berging van water, vanuit de constatering dat het huidige 
afwateringssysteem niet meer zal voldoen door heviger regenval.  
 
De Klimaatsdoelstellingen van de provincie leiden tot een opgave voor duurzame energie in 
de provincie. Voor grootschalige energie opwekking tot wordt een extra opgave 
geformuleerd, op land, van 600 MW. De gebieden die hiervoor zijn aangewezen liggen in de 
Noordkop en West-Friesland. Dit past ook in het provinciale beeld om naar meer decentrale 
opwekking over te gaan. De invloed op het landschap door turbines wordt onderkend en 
onder voorwaarden gesteld van een goede landschappelijk inpassing, door het volgen van 
lijnelementen en groepering. 
 

B. Ruimtelijke kwaliteit 
“De provincie Noord-Holland zorgt voor behoud van het Noord-Hollandse landschap door 
verdere ontwikkeling van de kwaliteit en diversiteit ervan. “ 
 
Een kernpunt is het behoud en de ontwikkeling van de Noord-Hollandse 
cultuurlandschappen. Als er al ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied plaats 
moeten vinden dan wel met gebruikmaking van de kenmerken van dit landschap. Men 
formuleert hiervoor een zogenaamd Landschaps DNA. Er dient dus rekening gehouden te 
worden met de ontstaansgeschiedenis van een gebied, de ordeningsprincipes en de 
bebouwingskarakteristiek van het landschap. 
 
Om dit te begeleiden wordt een onafhankelijke “Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Ontwikkelingen”  (ARO) ingesteld die GS adviseert bij het maken van keuzes voor 
ruimtelijke ontwikkelingen buiten het stedelijk gebied. Hoewel onafhankelijk lijkt hiermee de 
aloude PPC weer teruggekeerd. De ARO adviseert binnen de kaders van het beleid en past 
de SER ladder toe.  
 
Wezenlijk voor de toetsing door de ARO zijn de landschapskenmerken die bij de 
verschillende deelgebieden horen. Daartoe zijn termen als landschaps – en dorps DNA 
ontwikkeld. Dit geeft zaken aan als de kernwaarden, de ontwikkelingsgeschiedenis, de 
karakteristieken, kwaliteiten, structuurlijnen, identiteit ed. De provincie erkent dat sprake is 
van een cultuurlandschap en gaat daarom uit van een ontwikkelingsgerichte benadering, 
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ook tegenwoordige ruimtelijke ontwikkelingen vormen het landschap. Zorgvuldigheid is 
daarbij een vereiste. Nieuwe ontwikkelingen aan de randen van de dorpen moeten plaats 
vinden op basis van hun kernkwaliteiten (na toepassing SER ladder). 
 
Natuurbehoud is van belang. De provincie beschouwt de natuur en de gebruikswaarde van 
de natuur in samenhang. Natuur is waar mogelijk toegankelijk en er wordt gebouwd aan een 
sterk netwerk. De Ecologische Hoofdstructuur moet worden ontwikkeld en veiliggesteld. De 
EHS moet in 2018 zijn voltooid. De provincie zorgt er voor dat in deze gebieden geen 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. De herijking van de EHS vindt plaats en is nog niet 
afgerond.  
Daarnaast is het beleid gericht op het behoud van weidevogels en het karakteristieke open 
weidelandschap waarin ze leven. Voor de realisatie van natuur wordt ook gezocht naar 
koppelingen met andere ontwikkelingen zoals landbouw en waterberging. De openheid van 
deze weidegebieden wordt beschermd. 
 
Groen om de stad is ook een speerpunt. De verstedelijkingsdruk moet binnenstedelijk 
worden opgevangen om de groene gebieden er omheen te sparen, maar ook te ontwikkelen 
en uit te breiden.  
 
 
C. Duurzaam ruimtegebruik. 
“De provincie Noord-Holland zorgt voor een regionale ruimtelijke hoofdstructuur waarin 
functies slim gecombineerd worden en goed bereikbaar zijn, nu en in de toekomst” 
 
Het gaat hierbij om de juiste functies op de juiste plek, zorgvuldige afweging tussen de 
verschillende belangen, waarbij milieukwaliteiten als belangrijke randvoorwaarden gelden. 
De steden moeten optimaal worden benut om de landschappen open te houden, maar er 
moet ruimte worden geboden aan economie en woningbouw. Verdere stedelijk verdichting 
is daarbij uitgangspunt. Hier wordt een helpende hand bij geboden door de provincie.  
De provincie wil ook door de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en 
bevolkingskrimp een bijdrage leveren aan het versterken van de identiteit van de dorpen. 
Voor nieuwe ontwikkelingen moet, volgens de SER ladder, oa de nut en noodzaak worden 
aangetoond. Pas indien dit niet mogelijk is kan uitbreiding buiten het bestaande stedelijk 
gebied worden gerealiseerd. Randvoorwaarden daarbij zijn dan ook eisen van ruimtelijke 
kwaliteit, bereikbaarheid en duurzaam bouwen. 
Om deze rol goed te kunnen invullen zal de provincie expertise opbouwen om samen met 
de gemeenten aan bovenstaande invulling te kunnen geven.  
Voor regionale afstemming van de verschillende ruimtevragende functies maakt de 
provinciale en regionale monitor. Hierin worden kengetallen verzameld over verschillende 
taakvelden. Die verwerkt zullen worden in provinciale visies. (wonen, bedrijvigheid, 
stationslocaties, ed) 
 
Voor economische activiteiten moet zowel kwantitatief als kwalitatief genoeg ruimte 
beschikbaar zijn. Echter eerst moeten de bestaande werklocaties worden geïntensiveerd en 
geherstructureerd. Bij het bepalen van locaties voor nieuwe werklocaties is de infrastructuur 
waar mogelijk niet volgend, maar sturend. De provincie is verantwoordelijk voor de planning 
en de afstemming van de bedrijventerreinen. 
Om het regionaal wegennet optimaal te benutten gaat de provincie netwerkmanagement en 
beprijzing toepassen. Daarnaast zijn ook enkele grootschalige ingrepen noodzakelijk. Voor 
goederen vervoer wordt mede ingezet op vervoer over water. Voor het openbaar vervoer is 
naast een sterke focus op de metropool voor de gebieden daarbuiten gesteld dat de 
kwaliteit van het stad- en streekvervoer door een optimale dienstregeling, service en 
uitstraling zal verbeteren. 
 
De provincie komt wederom met een provinciale woonvisie. Uitgangspunt is dat zoveel 
mogelijk binnen bestaande stedelijk gebied wordt gebouwd. Tot 2040 verwacht de provincie 



- 4 - 
 

ten minste een netto toevoeging aan de woningvoorraad van 215.000 woningen, waarvan 
ongeveer 35.000 in Noord-Holland Noord. De regio gaat uit van 24.800 woningen in de 
periode 2010 – 2020.  Daarnaast zoek de provincie nog ruimte voor 65.000 woningen in de 
metropoolregio, welke nu nog boven de markt hangen en eventueel deels opgelost kunnen 
worden in Noord-Holland Noord. De regio stelt daarbij als voorwaarde dat er koppeling 
bestaat tussen woning en werk. De monitor zal gegevens opleveren voor verdere 
onderbouwing van de keuzes.  
Verbinding moet gezocht worden naar de uitspraken over dorps-/ landschaps DNA, de SER 
ladder en gecombineerde ontwikkeling met bijvoorbeeld de wateropgave. De provincie komt 
daarnaast met een aangepast Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie. 
 
Landgoedzones worden gezien als kansrijke vormen voor de versterking van de identiteit 
van een gebied, maar tevens een middel om verrommeling tegen te gaan. Een 
landgoedzone is bedacht langs de Herenweg tot en met Schoorl. In het 
Uitvoeringsprogramma zal hier nader onderzoek naar plaats vinden. 
 
Ruimte voor landbouw wordt geclaimd vanuit de cruciale rol als beheerder van het 
landschap en de belangrijke bijdrage aan de economie. Een vitale en duurzame landbouw 
is daarbij van belang. Naast de productiegerichte takken als bijvoorbeeld bollenteelt wordt 
de veeteelt vooral gezien als landschapsbepalende tak. Er worden twee zones 
onderscheiden: a) Noordkop en West-Friesland , b) rest van de provincie. De gemeente 
Bergen valt onder (b) gebied voor gecombineerde landbouw, waarin geen grootschalige 
landbouw mogelijk wordt gemaakt. In dit gebied bepaalt het landschap waar en welke 
ruimte wordt geboden aan de bedrijfsontwikkeling. Er is dus geen of slechts gedeeltelijk 
ruimte  voor schaalvergroting. Gecombineerde vormen van landbouw worden hier wel 
voorgestaan. Hierbij moet aan verbreding worden gedacht. Opvallend is dat er wordt 
gesteld dat bij verbreding de tweede tak op den duur zelfs de eerste tak kan worden. 
Agrarische bouwpercelen mogen afhankelijk van het landschapstype onder voorwaarden 
worden vergroot tot maximaal 2 ha bij een volwaardig agrarisch bedrijf. Dus ook in dit 
gebied. 
 
De provincie richt zich specifiek op het oplossen van knelpunten en het versterken van de 
samenhang tussen de verschillende netwerken door de ontwikkeling van goed bereikbare 
recreatieve transferia. Voor uitbreiding van recreatieve en toeristische voorzieningen wordt 
ook de SER ladder gehanteerd, waarbij omvorming en herstructurering essentiële 
uitgangspunten zijn, maar ook het oplossen van samenhangende vraagpunten zoals 
bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu. 
Voor de Noord-Hollandse badplaatsen wordt opgemerkt dat de stranden en de duinen nu 
smaller zijn dan vanuit economisch en ecologisch opzicht optimaal is. De Hondsbossche 
Zeewering wordt aangemerkt als een project om tot verbreding te komen en ruimte te 
bieden voor recreatie, toerisme en natuur. De concurrentie van de kustplaatsen staat onder 
druk omdat ze qua kwaliteit, accommodaties, voorzieningen en uitstraling  niet bieden wat 
tegenwoordig wordt gevraagd. Provincie wil zich inzetten voor verbetering hiervan en 
versterking van de identiteit. 
 
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
Bovenstaand is in hoofdlijnen het provinciaal beleid beschreven. In de systematiek van de 
wet betekent dit, net als bij de gemeente, dat de provinciale structuurvisie een zelfbindend 
beleidsdocument is. Omdat ook de provinciale goedkeuring op de bestemmingsplannen is 
komen te vervallen heeft de provincie een aantal instrumenten gekregen om de doorwerking 
van dit beleid te bewerkstelligen.  
Voor de doorwerking staan de provincie een aantal instrumenten ter beschikking, zoals 
subsidies, overleg, convenanten, pro-actieve aanwijzing, inpassingsplan ed. Maar het 
belangrijkste instrument is in dit geval de Verordening en in dit geval de Provinciaal 
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Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. De wet gaat er echter vanuit dat pro-actief wordt 
gehandeld door overleg te zoeken. 
De verordening is opgesteld omdat de provincie zich verantwoordelijk acht voor de 
doorwerking van het provinciaal belang of onderwerpen voor de gemeenten eenduidige 
normstelling vragen. Verklaart uitgangspunt is geweest om niet meer te regelen dan strikt 
noodzakelijk, waar sectorregelgeving voldoende is geacht is niets opgenomen. 
 
In de Wet Ruimtelijke Ordening staat aangegeven dat binnen 1 jaar na vaststelling van de 
verordening het bestemmingsplan aan de verordening moet zijn aangepast. De provincie 
acht deze termijn, inclusief het benodigde vooroverleg krap voor de bestemmingsplannen 
voor het landelijk gebied. De provincie heeft daarom een termijn van 18 maanden gesteld 
(na vaststelling van de verordening). 

 
o De inhoud van de Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (kort 

samengevat). 
 
De samenstelling en onafhankelijkheid van de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening komt 
aan de orde. De ARO zal zich vooral richten op het verstedelijkingsbeleid in het landelijk 
gebied en onderdelen van het landbouwbeleid. Voor 5 takenvelden worden deskundigen 
aangezocht ( landschapszorg, stedenbouw, cultuurhistorie, waterhuishouding en landbouw). 
 
Regels voor het landelijk gebied. Een bestemmingsplan voorziet NIET in nieuwe 
bedrijventerreinen of nieuwe woningbouw in het landelijk gebied. Gehoord de ARO kan GS 
ontheffing verlenen van dit verbod. Steeds wordt daarbij de SER ladder gehanteerd.  
Nieuwe woningbouw kan, onder voorwaarden, wel als onderdeel van de Ruimte voor 
Ruimte regeling en verbrede landbouw.  
Nieuwe woningbouw, indien toegestaan, wordt gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteitseisen. Er 
moet met een aantal elementen rekening worden gehouden zoals de dorpsstructuur, 
openheid, historische structuurlijnen ed. Om dit te ondersteunen stelt GS een Beleidskader 
Landschap en Cultuurhistorie op. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de Woonvisie 
en de daaruit voortvloeiende behoefte.  
 
Ecologische Hoofdstructuur.  
In de aangewezen gebieden mogen de bestemmingsplannen de omzetting van bijvoorbeeld 
landbouwgronden in natuurgebieden niet onomkeerbaar belemmeren. Nieuwe woningbouw 
mag mits deze bijdraagt aan een substantiële verbetering van in de directe omgeving 
daarvan aanwezige kwaliteiten van het landschap. Geldt een soort compensatieregeling 
voor, ter versterking van het beheer. 
Een andere gebiedstypering is weidevogelleefgebieden. In deze gebieden voorziet het 
bestemmingsplan niet in nieuwe bebouwing / nieuwe infrastructuur / aanleg van bossen. 
Ontheffing is gehoord de ARO mogelijk, maar er dient dan wel een groot maatschappelijk 
belang in het geding te zijn. 
 
Gebieden met gecombineerde landbouw. 
Bij een vermindering van het landbouwareaal met minimaal 100 ha in het bestemmingsplan 
dient een Landbouweffectrapportage opgesteld te worden. Landbouwbedrijven mogen in 
het gebied een bouwvlak krijgen van maximaal 2 ha. 
 
Blauwe ruimte 
Hier wordt de reserveringszone voor de dijkversterking neergelegd met een vrijwaringszone 
van 100 meter landinwaarts. 
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Energie. 
Primair wordt de opgave voor windenergie opgevangen in de Noordkop + West Friesland, 
daarbuiten mogen turbines ook worden geplaatst mits in stroken langs wegen, kanalen, 
waterkeringen en snelwegen. Er moet echter wel rekening worden gehouden met 
randvoorwaarden. 
 
 
Wat betekent dit alles voor de gemeente Bergen vanuit het perspectief van het  
Kaderbesluit.” 
 
De Provinciale structuurvisie is geschreven voor het gehele grondgebied van de provincie 
en het kaartbeeld refereert ook aan deze maat. De gemeente Bergen is niet zelfstandig 
genoemd in het stuk, daarom moeten interpretaties worden gemaakt en zaken worden 
herleid tot het niveau van de gemeente. Onderstaand zal dit gebeuren op basis van het 
Kaderbesluit. 
 
1. Natuurontwikkeling, landschapsontwikkeling en water. 
De structuurvisie lijkt voor deze onderwerpen geen belemmeringen op te werpen. Hooguit 
bestaat er twijfel over een gecombineerde natuur en kleinschalige recreatie ontwikkeling ten 
westen van Egmond Binnen. 
 
2.  Wonen en voorzieningen 
Hierbij gaat om stedelijke voorzieningen. De structuurvisie gaat uit van een binnenstedelijke 
opgave en verzet zich tegen ontwikkelingen in het buiten stedelijk gebied. Slechts onder 
strikte voorwaarden met behulp van de SER ladder kan een ontwikkeling mogelijk worden 
gemaakt. Enige uitzondering hierop is het landgoed wonen in een nader te bepalen 
landgoedzone langs de Herenweg tot en met Schoorl. In het gemeentelijke kaderbesluit 
wordt dit overigens afgewezen voor het gedeelte de Fransman tot en met het Woud. 
In de overgangsregeling wordt niet ingegaan op lopende gesprekken met de provincie, 
zoals met betrekking tot de kern Egmond aan den Hoef. Ook een onderbouwing voor de 
behoefte moet worden opgesteld. 
 
3. Verkeer en vervoer. 
Geen duidelijk uitspraak over transferia. Wel is duidelijk dat nieuwe infrastructuur buiten het 
bestaand stedelijk gebied niet is toegestaan tenzij vanuit de SER ladder etc het nut en de 
noodzaak zijn te onderbouwen en mogelijke compensatie wordt geboden van verlies van 
weidevogelleefgebieden of EHS gronden. 
 
4. Economie (+landbouw) 
De landbouw wordt ruimte geboden om zich verder te ontwikkelen met eventueel 
verbredingsactiviteiten. Het MOB Egmond aan den Hoef wordt niet genoemd als 
bedrijventerrein en dient daarom ook weer aan allerlei voorwaarden te voldoen om tot 
ontwikkeling te kunnen worden gebracht. Activiteiten in de Groeterpolder  (NORT) stuiten op 
de kwalificatie weidevogelleefgebied. In minder mate kan dit ook gelden voor de 
havenactiviteiten bij Groet. 
 
 
Resumerend:  gevolgen van het voorgestelde provinciale beleid uit de Provinciale 
Structuurvisie voor de gemeente Bergen: 
o Vanaf 2040 wordt een krimp voorzien, nog wel druk op woningmarkt door 

huishoudensgroei dus door verdunning; 
o Geen duidelijke omschrijving van het begrip bestaand stedelijk gebied; 
o Toepassing van de SER ladder, voor zuinig ruimtegebruik, daardoor accent van 

ruimtelijke ontwikkelingen binnen de kernen; 
o Door binnen stedelijke focus, langere en complexere procedures om tot bouwen te 

komen, zal woningproductie gaan dalen, ook vanwege hogere kosten; 
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o Er wordt geen uitzondering gemaakt voor woningbouw ten behoeve van de leefbaarheid 
van kernen; 

o Geen aandacht voor het herstel van de woon-werkbalans, dus voor iedere woning ook 
een arbeidsplaats erbij; 

o Veel aandacht voor industrie terreinen en kantoorlocaties, maar te weinig aandacht voor 
economische component: recreatie en toerisme; 

o Onduidelijk hoe kwaliteitsslag badplaatsen en versterken van de concurrentiepositie 
vorm en inhoud gaat krijgen in relatie met conserverende beleid van de 
waterkeringbeheerder; 

o Infrastructuur dient hierbij voorwaardelijk te zijn in plaats van sturend, 
netwerkmanangement en beprijzing mogen op de economische ontwikkeling geen 
negatieve invloed hebben; 

o Er is geen relatie gelegd met belangrijke instrumenten als het ILG; 
o Nergens wordt aangetoond dat er een behoefte is aan hoogstedelijke woonmilieus; 
o Instellen van een vrijwaringszone achter de dijken; 
o Inzet op zandige oplossingen voor de kustverdediging, dus ook bij Hondsbossche en 

Pettemer Zeewering; 
o Geen gebied voor grootschalige energieopwekking; 
o Invoering termen als landschaps- en dorps DNA betekent een sterke onderzoeks- en 

motivatieplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen; 
o Herijking EHS is nog niet uitgewerkt dus gevolgen op lokaal niveau zijn nog niet in te 

schatten; 
o Herijking EHS en instellen vogelleefgebieden geven beperkingen voor ruimtelijke 

ontwikkelingen; 
o Door krimp gaat provincie bijdrage leveren aan identiteit van de kernen; 
o Geen duidelijkheid over de status van krimp of groei gemeente/regio en de verdeling 

van de woningen; 
o Geen duidelijkheid over verkeer naar kust; 
o De provincie gaat uit van een mogelijke ontwikkeling van een Landgoedzone langs de 

Herenweg; 
o Provincie biedt mogelijk tot het opschalen van de agrarische bouwpercelen tot 2 hectare 

er wordt geen mogelijkheid geboden tot schaalvergroting zoals in de Noordkop voor de 
bollenbedrijven; 

o Het provinciaal beleid dient binnen 18 maanden in de bestemmingsplannen te zijn 
verwerkt; 

o Taakstelling van de ARO is beperkt, commissie gaat niet over het integrale plaatje; 
o Verruiming voor functie wisseling op agrarische bouwpercelen; 
o Een groot deel van de onderwerpen uit het Kaderbesluit zullen slechts onder zeer strikte 

voorwaarden mogelijk zijn en daarmee waarschijnlijk bijna onmogelijk; 
o Geen verwijzing naar MOB en functie wisseling; 
o Termijn van aanpassen van bestemmingsplannen aan het provinciaal beleid is met alle 

procedures en vooroverleg te kort, zeker waar gemeente al druk zijn met de herziening 
van bestemmingsplannen; 

 
Conclusie voor het door de gemeenteraad geformuleerde voorlopige ruimtelijke beleid voor 
het landelijk gebied van de gemeente Bergen in de vorm van het Kaderbesluit is dat een 
groot deel van de onderwerpen slechts onder zeer strikte voorwaarden mogelijk te maken 
zijn en gezien de kadering door landschap, cultuurhistorie,  Ecologische Hoofdstructuur, 
vogelleefgebieden niet echt mogelijk lijken. Het gebied zit met deze structuurvisie 
grotendeels op slot. Ook wordt enigszins zorgen gemaakt over de processen  
 
Bovenstaande elementen zijn verwerkt in de concept zienswijze aan het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De concept zienswijze is toegevoegd aan de 
raadsstukken. 
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Op regionaal niveau wordt ook een zienswijze voorbereid. In de bijlage is het ontwerp 
hiervan opgenomen. De regionale reactie is een voortbouwing op de Regiovisie zoals die in 
het structuurvisieproces is ingebracht. 
  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Bovenstaand is aangegeven waar het provinciaal beleid afwijkt van het Kaderbesluit. Het 
Kaderbesluit is het document waarin de gemeenteraad zich uit heeft gesproken over de 
richting van het ruimtelijk beleid in het Landelijk Gebied van de Bergen en vorm daarmee 
het toetsingskader waaruit het concept van de gemeentelijke zienswijze is opgebouwd.  
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Het onderwerp wordt nu aan de gemeenteraad aangeboden omdat het ontwerp van de 
provinciale structuurvisie tot 2 december 2009 ter inzage ligt en binnen deze termijn een 
zienswijze kan worden ingediend. De noodzaak komt dus voort aan de termijn van ter 
inzage ligging. 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De gemeenteraad heeft thans de mogelijkheid om de inhoud van het komende provinciaal 
ruimtelijk beleid te beïnvloeden. De gemeente Bergen zal een eigen zienswijze indienen, 
daarnaast zal ook de regio Noord-Holland Noord op dat niveau een zienswijze bij 
Gedeputeerde Staten indienen die in lijn ligt met de Regiovisie. In principe legt de provincie 
het ruimtelijke beleid met dit stuk voor de komende tien jaar vast. 
Mede door het eigen traject rond de structuurvisie Landelijk Gebied Bergen zal de 
maatschappelijke aandacht voor het provinciale stuk zeker zijn gewekt. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De Wet Ruimtelijke Ordening biedt alleen de formele mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze op het ontwerp van de provinciale structuurvisie. Politiek en bestuurlijk staan 
daarnaast de mogelijkheden van overleg en beïnvloeding open.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 
wordt de raad daarover gerapporteerd? 

Na het raadsbesluit zal de zienswijze worden toegezonden. De reactie hierop van het 
college van Gedeputeerde Staten en het besluit van Provinciale Staten zullen aan de 
gemeenteraad worden meegedeeld.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Niet van toepassing 

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Een zienswijze is de formele manier om invloed op de inhoud van het provinciaal beleid uit 
te kunnen oefenen. 
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Bijlagen:   
- Provinciale structuurvisie 
- Provinciale verordening structuurvisie 
- Milieu-effectrapport provinciale structuurvisie 
- Kaartbeelden  
- Concept zienswijze op ontwerp provinciale structuurvisie 
 

 
 
 
Bergen,   
 
College van Bergen 3 november 2009 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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