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Onderwerp: Plan van Aanpak opstellen Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De raad gaat akkoord met het toepassen van de participatiemethoden 

(Future Search en Town Meeting) op het proces van het opstellen van 
de structuurvisie voor het Landelijk Gebied gemeente Bergen. 

- De raad gaat akkoord met de opdrachtverlening voor de oriënterende 
fase. (fase 1) 

- De raad zal over de vervolgstappen (fase 2: Future Search en/of  fase 3: 
Town Meeting)  in het participatieproces en het eventueel verder 
beschikbaar stellen van middelen terzake bij afzonderlijk besluit 
beslissen. 

- De raad gaat akkoord met het Plan van Aanpak voor het opstellen van 
de structuurvisie voor het Landelijk Gebied gemeente Bergen. 

- De raad stelt voor de duur van het project de commissie Structuurvisie 
in en stelt in overleg met college en griffie/Presidium een voorlopig 
vergaderschema vast. De commissie bestaat uit de raadsleden. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Door uw raad is op 28 oktober 2008 het Kaderbesluit op de Gebiedsvisie vastgesteld. Dit 
besluit geeft de kaders aan waarbinnen het college uitwerking geeft aan de verdere invulling 
om te komen tot de structuurvisie voor het Landelijk Gebied van de gemeente Bergen. 
 
Om dit vervolg inhoud te kunnen geven is een Plan van Aanpak opgesteld. Dit Plan van 
Aanpak ligt thans ter besluitvorming voor aan uw raad. 
 
De structuurvisie voor het landelijk gebied van de gemeente Bergen zal de hoofdlijnen van 
de voorgenomen ontwikkeling van het gebied bevatten, alsmede de hoofdzaken van het 
door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Daarnaast geeft het stuk aan op welke wijze 
de gemeente zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te verwezenlijken, middels een 
uitvoeringsparagraaf. 
 
De betrokkenheid van de burgers en organisaties is in het voortraject groot geweest. Het 
college stelt voor om van dit gegeven verder gebruik te maken, door het proces vooral rond 
de participatie vorm te geven. Hiermee wordt het draagvlak onder de uiteindelijke 
structuurvisie sterk vergroot. 
 
In het Plan van Aanpak geeft ons college aan om de participatie vorm te geven door het 
inzetten van twee instrumenten die zeer sterk uitgaan van burgerparticipatie. Dit zijn:  
Future Search (Visiebijeenkomst)  en Town Meeting (Bergen spreekt). De rol van ons 
college daarin is faciliterend en niet regisserend zoals in traditioneel gevoerde ruimtelijke 
beleidsvormingsprocessen.  
 
Waarom deze aanpak? 

    1
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Feitelijk zijn er voor de inrichting van het komende proces twee opties: de tot nu toe 
gebruikelijke (traditionele) aanpak met klankbordgroepen en conform de 
inspraakverordening, of één die daar van afwijkt. Gelet op het achterliggende proces willen 
we een werkwijze toepassen die verder gaat dan onze wettelijke verplichting. Het gaat niet 
alleen om het vaststellen van een integrale ruimtelijke visie voor het landelijk gebied. Het 
gaat ook om de binding van de bevolking op het stuk. We willen de burgers en andere 
stake-holders een significante rol geven in dit proces. Eentje die verder gaat dan 
‘adviseren’. Door hen mee te laten werken aan de totstandkoming van de structuurvisie kan 
een zo breed mogelijk gedragen structuurvisie ontstaan. Doel is een open en evenwichtige 
samenwerking, een heuse co-productie. De uiteindelijke beslissing over de visie is aan de 
gemeenteraad. Verder gaan dan wettelijk verplicht1, toont aan dat het college en raad de 
expertise en betrokkenheid van haar inwoners en andere betrokkenen serieus neemt. We 
stellen daarom een werkwijze voor die uitdagend, inspirerend en vernieuwend is. Dit houdt 
wel een andere rol van het college in. Het college kan in een traditioneel proces veel meer 
regie voeren op inhoud. Ze geeft dit bij dit nieuwe proces grotendeels uit handen. Dit 
allemaal met als doel draagvlak door betrokkenheid te creëren.  
 
We hebben onszelf de vraag gesteld: hoe organiseren we een versnelde doorlooptijd in de 
betrokkenheid met behoud van zorgvuldigheid in het proces ?. En als subvraag: hoe horen 
we de mening van de ‘zwijgende meerderheid’?. De gekozen methodiek geeft antwoord op 
deze vragen. Om de deelname van de bevolking en onder meer stakeholders aan dit proces 
vorm te geven, stellen we twee – in oorsprong Amerikaanse - instrumenten voor:  

1. een afgeleide van de “Future Search-methode” (FS) 
2. de methode van “21st Century Town meeting”. (TM)  

Beide methoden worden ook in Nederland toegepast als instrument in participatieve 
beleidsontwikkeling. Op gemeentelijk niveau bestaat wel ervaring met FS, maar niet met 
TM. We zullen dus voor Bergen een maatwerkvariant toepassen. 
 
(Hieronder volgt een korte toelichting van de beide methoden. Meer documentatie vindt u op 
bijgesloten DVD ). 
 
 
De Future Search-methode (in ons voorstel “Visieconferentie” genoemd) 
Future Search is een inspirerende benadering om bij een complex vraagstuk met zoveel 
mogelijk (externe) belanghebbenden, kenners, deskundigen en raadsleden (max. 120-150) 
te zoeken naar wat iedereen bindt in hun toekomstvisies. De methodiek maakt in 
veranderprocessen gebruik van de kennis, inzichten, middelen, verantwoordelijkheden en 
behoeften van alle betrokkenen. Het biedt hen structuur, ruimte en een kader waarbinnen zij 
hun samenwerking kunnen verbeteren, verlevendigen en vernieuwen. In een dergelijk 
traject zijn de deelnemers mede-eigenaar van de probleemstelling, maar ook van het 
resultaat én van het veranderproces. Het resultaat van de conferentie is, naast een 
gezamenlijke intense ervaring, een collectief gedragen visie op de toekomst. De methodiek 
kent een relatief korte doorlooptijd en ziet er soms eenvoudig uit. Maar het durven aangaan 
van een participatief proces, het definiëren van de juiste opgave en het uitnodigen van de 
juiste belanghebbenden is hard werken en vergt een goede voorbereiding. Soms lijkt de 
werkwijze veel tijd te vragen, maar in de praktijk brengt het juist een enorme versnelling 
teweeg. 
 
 
 
 
Town Meeting (in ons voorstel ‘Bergen spreekt’ genoemd) 

                                                 
1 Deze vorm van participatie komt niet in de plaats van de wettelijk verplichte inspraak!  
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Het begrip Town-meeting stamt uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. De methodiek 
is daar toegepast bij diverse ruimtelijke opgaven. De aanpak staat voor bijeenkomsten die 
een aantal kenmerken hebben: 
• iedereen, van hoog tot laag, doet mee; 
• geen onderwerp is taboe; 
• als het even kan, worden ter plekke beslissingen genomen; 
• de leiding berust bij een onafhankelijke buitenstaander. 
 
Het is een werkvorm waarbij technologie (ICT) gecombineerd wordt met rechtstreekse 
dialoog in kleine groepen, waarbij duizenden mensen tegelijk (tot max. 5.000 per 
bijeenkomst) betrokken kunnen worden bij de beraadslaging over complexe kwesties van 
publiek belang. Wij denken aan een groep 300 mensen (jong, oud, man, vrouw, alle kernen 
etc.). Dankzij een combinatie van stemapparatuur, groupware computers, projectie op groot 
scherm, teleconferencing en andere technologieën, stelt deze werkwijze de talrijke 
deelnemers in staat om bij te dragen aan het debat en de collectieve kennis van een zeer 
grote groep. Het is meer dan alleen maar een evenement: het is een geïntegreerd proces 
van betrokkenheid van burgers, stakeholders en gezagsdragers waarbij aanbevelingen tot 
stand komen over de politieke besluitvorming binnen tijdskaders die sporen met de 
bestuurscycli en de vragen van de media..  
 
Voor een goede beoordeling van dit voorstel is het relevant de beide instrumenten in de tijd 
te zien. Dit voorstel in een plaatje in de bijlage vervat. 
 
 
Het proces 
In het proces is dus maximale ruimte voor de inbreng van burgers, organisaties en 
raadsleden. Wel dient duidelijk te zijn dat het door uw raad vastgestelde Kaderbesluit de 
speelruimte aangeeft. Ons college is voorstander van het doorlopen van het gehele proces. 
Het proces is wel te knippen in drie verschillende fasen.  
Fase 1: In de oriëntatiefase zal, met een korte terugblik naar het gevoerde proces, door het 
participatiebureau onderzocht worden welke waarden partijen hanteren en of er een 
gemeenschappelijk probleem is te formuleren dat als vertrekpunt kan dienen. Tevens zal in 
deze fase de bereidheid worden onderzocht om deel te nemen in het proces. De oriëntatie 
fase zal na uw besluit worden opgestart.  Periode februari-maart. 
Fase 2: Na deze oriëntatiefase die in begin maart 2009 klaar kan zijn, volgt samen met de 
raad en het college een bijeenkomst waarin de resultaten worden doorgenomen en waarin 
wordt bepaald of het proces wordt vervolgd. In de volgende fase wordt op basis van de 
methode Future Search een Visiebijeenkomst gehouden met kenners van het gebied, 
deskundigen en raadsleden (maximaal 120- 150 personen), met als doel om tot een 
gemeenschappelijk gedragen visie op de verschillende ruimtelijke thema’s te komen. 
Bijeenkomst begin juni. 
Fase 3: Als afronding op de visievormende fase vindt wederom een 
bijeenkomst/tussenbalans plaats met de raad en het college om de uitkomsten te 
waarderen en te bepalen of de volgende fase in het proces kan worden ingezet. Dit is de 
Town Meeting (in ons voorstel: Bergen Spreekt), waarin de resultaten uit de 
Visiebijeenkomst worden voorgelegd aan ongeveer 300 personen. Bijeenkomst begin 
oktober. 
Fase 4: Nadat dit participatieproces is afgerond vindt er een formele ter visie legging plaats 
van het stuk dat als ontwerp structuurvisie moet worden aangemerkt. Het ontwerp van de 
structuurvisie zal dan de inspraak worden gebracht. Inspraak november-december. De 
inspraakreacties zullen worden verwerkt en de structuurvisie zal door de gemeenteraad 
worden vastgesteld begin februari 2010. 
 
Zoals hierboven aangegeven is de rol van de raad in het gehele proces prominent 
geworden. In deze rol kan de raad maximaal kennis vergaren uit het maatschappelijk veld, 
mee helpen vorm geven en uiteindelijk een overwogen besluit op het stuk nemen.  
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Wat vraagt het college van uw raad 
Het college vraagt de gemeenteraad om het Plan van Aanpak voor het opstellen van de 
structuurvisie landelijk gebied Bergen vast te stellen. Het proces van totstandkoming is 
daarin in een aantal stappen opgedeeld.  
Thans leggen wij mede aan u voor om een eerste stap te maken in dit vernieuwende 
participatieproces. Wij stellen u voor te besluiten om fase 1, de oriëntatiefase, door het 
participatiebureau te laten uit voeren. Zoals hierboven onder het proces is aangegeven 
zullen de volgende stappen (Future Search en Town Meeting) steeds na afronding van een 
fase aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. In het schema hebben wij dit aangegeven 
als go/no go moment. Het college acht het belangrijk, daar waar de rol van uw raad in dit 
proces veel steviger is geworden, dat ook steeds door uw raad een besluit over een 
mogelijke vervolgstap met deze methodiek wordt genomen. In die zin zijn de geschetste 
methodieken dan ook een doorkijk naar een mogelijk totaal proces. Hoewel het college 
voorstander is van de nieuwe en inspirerende methode kan op de go/no go momenten ook, 
naar wens van uw raad, teruggeschakeld worden naar een traditioneel ruimtelijk proces. 
 
De planning van het proces is strak, daarom is de nodige flexibiliteit in het beleggen van 
overlegmomenten tussen het college en uw raad noodzakelijk. De griffie en het presidium 
zullen hierin een belangrijke rol vervullen. Vanwege de zwaarte van het onderwerp is het 
college echter voorstander om een aparte raadscommissie Structuurvisie, voor de duur van 
het project, in te stellen. Omdat dit het enige onderwerp van de commissie is wordt daarmee 
maximale overlegruimte gecreëerd om met elkaar over het onderwerp te spreken. Deze 
commissie dient naar onze mening te bestaan uit de raadsleden. Wij stellen u voor een 
commissie Structuurvisie in te stellen en hiervoor in overleg met het Presidium een 
voorlopig vergaderschema vast te stellen. 
 
 
Relatie met moties 
Bij motie zijn door uw raad op 28 oktober 2008 twee opdrachten aan ons college gegeven. 
Ten eerste het opstellen van een Akkoord van Bergen en ten tweede het maken van een 
Landschapsontwikkelingsplan.  
Een Akkoord van Bergen is, in navolging van het Akkoord van Apeldoorn, een stuk waarin 
stakeholders in het landelijk gebied zich verklaren in te zetten voor onder meer het behoud 
van het landschap. In de planning is dit akkoord voorzien in de raadsvergadering van april 
2009. Dit past naar onze mening goed in het proces dat wordt voorgestaan met de 
structuurvisie en sluit aan de op wens van de raad. 
Ten aanzien van het Landschapsontwikkelingsplan merkt ons college op dat dit in hoge 
mate een instrument is waarmee uitvoering zal worden geven aan de keuzes die in de 
structuurvisie op het aspect landschap en natuur worden gemaakt. Het is derhalve een 
uitvoeringsinstrument en zal dan ook een plaats krijgen in de uitvoeringsparagraaf bij de 
structuurvisie. In tijd is dit instrument dus volgend op de structuurvisie voor het landelijk 
gebied. 
 

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

De inhoud van dit voorstel luidt om het Plan van Aanpak voor de uitwerking van de 
structuurvisie v oor het landelijk gebied Bergen vast te stellen en hierbij te besluiten om de 
oriëntatiefase op te starten. In principe kiest de raad dan voor een nieuwe en uitgebreide 
vorm van participatie om tot de structuurvisie te komen. Het proces is daarbij geknipt in 
verschillende fasen waarbij steeds een afwegingsmoment, voor de gemeenteraad in 
samenspraak met het college, is ingebouwd voor de vervolgstap in het participatieproces. 
Na het doorlopen van het participatietraject wordt het ontwerp van een structuurvisie voor 
het landelijk gebied van de gemeente Bergen in de inspraak gebracht om uiteindelijk door 
de gemeenteraad te worden vastgesteld. 
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Het college komt nu met het voorstel omdat het een noodzakelijk vervolg is op het 
deelproces dat is geëindigd met het vaststellen van het Kaderbesluit. Met een vervolg op dit 
moment kan gebruik worden gemaakt van de heersende bereidheid onder de bevolking om 
inhoudelijk mee te denken over de structuurvisie voor het landelijk gebied. In de nieuwe Wet 
op de ruimtelijke ordening wordt de structuurvisie voor de gemeenten verplicht gesteld. 
 
 

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

In het proces zoals geschetst in het Plan van Aanpak heeft een brede groep van 
belanghebbenden en belangstellenden met de beslissing van de gemeenteraad van doen. 
Er wordt dan ook een uitgebreide mogelijkheid geboden tot participatie,  mede door de 
betrokkenheid die is getoond in de voorfase. De gemeente is wettelijke gehouden om 
partijen bij het proces te betrekken om daarmee kenbaarheid te geven aan het onderwerp 
maar ook om maatschappelijk draagvlak onder de structuurvisie  te creëren. In de wijze 
waarop burgers worden betrokken is de gemeente vrij. 

 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het doel is te komen tot een breed gedragen structuurvisie voor het landelijk gebied van de 
gemeente Bergen. Er kan gekozen worden voor een meer traditioneel proces, maar dat 
kent een lagere graad van participatie dan thans wordt voorgesteld, middels Future Search 
en Town Meeting. Het gaat om een gebied dat door veel mensen wordt gebruikt en waar 
veel mensen een mening over hebben gevormd. 
Het college is voorstander van het toepassen van de voorgestelde vernieuwende 
participatie methoden, maar acht ook (deel)uitspraken van uw raad hierop van belang, 
omdat de rol van de raad een andere is dan in een traditioneel proces.  
 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het besluit op het Plan van Aanpak voor het opstellen van de structuurvisie Landelijk 
Gebied geeft het college een kader voor de uitwerking. Het besluit tot start van de 
oriëntatiefase leidt tot opdrachtverlening aan het participatiebureau voor dit onderdeel. In 
het proces zullen documenten worden geproduceerd die aan commissie en raad worden 
voorgelegd. De raad zal zich steeds kunnen uitspreken over het vervolgproces op basis van 
een raadsvoorstel. 
  
 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In de begroting 2009 is voor het opstellen van de structuurvisie voor het Landelijk gebied 
een bedrag opgenomen van € 100.000,=. De kosten voor het gehele participatieproces 
(oriëntatiefase, Future Search en Town Meeting) zullen naar schatting ongeveer € 
120.000,= bedragen. Daarnaast zullen kosten gemaakt worden voor het verwerken van de 
uitkomsten in een structuurvisie (het wettelijke stuk) door een stedenbouwkundig bureau, 
daarnaast worden kosten gemaakt voor de algemene voorlichting. Zoals hierboven gemeld 
zal er per fase een akkoord van uw raad worden gevraagd, waarbij de dan noodzakelijke 
middelen ook in discussie worden gebracht.  
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het college stelt uw raad voor om het participatietraject op de hierboven, en in het plan van 
aanpak, beschreven wijze uit te voeren, omdat hiermee een groot draagvlak onder de 
structuurvisie voor het landelijk gebied kan worden gecreëerd. Dit draagvlak ontstaat door 
het ontsluiten van de kennis onder de bevolking, het vergroten van het bewustzijn over het 
onderwerp en het stimuleren van de dialoog. Daarnaast wordt hiermee de invloed van de 
gemeenteraad in de beleidsvormende fase sterk vergroot. 
 
 
 
Bijlagen:  

• Processchema 
• Plan van Aanpak 

 
 
 
Bergen, 6 januari 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


