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Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De gemeenteraad neemt kennis van de concept-ontwerp structuurvisie 

Landelijk Gebied Bergen 
- De gemeenteraad gaat akkoord met het in de inspraak brengen van het 

concept-ontwerp structuurvisie Landelijk Gebied Bergen 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een concept ontwerp van de 
Structuurvisie Landelijk Gebied gemeente Bergen laten opstellen. Het college verzoekt in dit 
voorstel de gemeenteraad om akkoord te gaan met het vrijgeven van dit stuk voor de 
formele inspraak direct na het zomerreces. 
 
In het najaar 2009 is over een aantal dagen een Landschapsconferentie gehouden in de 
Egmond aan Zee. In de conferentie is veel kennis en zijn veel meningen verzameld. In de 
aansluitende uitwerkweek is dit op punten verder verfijnd.  
Het verzamelde materiaal is verwerkt in een stuk onder de naam: Opmaat voor de 
structuurvisie landelijk gebied. De gemeenteraad heeft de meningen over dit stuk in enkele 
bijeenkomsten met de bevolking gepeild en vastgelegd. Dit is overgedragen aan het college 
voor een volgende stap in het proces. 
 
Met de verzamelde informatie en een verdere analyse op het  beleid is begin 2010 een start 
gemaakt met het verwerken van dit materiaal in een concept ontwerp voor de structuurvisie 
voor het landelijk gebied van de gemeente Bergen.  
 
In het concept ontwerp is vanuit het thematisch beleid en visie een integraal beeld geschetst 
van de hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid voor het landelijk gebied. In het landelijk 
gebied zijn daartoe zes deelgebieden beschreven. In de uitvoeringsparagraaf is 
aangegeven hoe en wanneer het beleid gerealiseerd zal worden en welke partners hierbij 
een rol hebben. 
 
Gelijktijdig met de structuurvisie voor het landelijk gebied is een bestemmingsplan voor het 
landelijk gebied Noord in procedure. De beschrijving in de voorschiften in het 
bestemmingsplan komt op enkele punten niet overeen met de beleidsuitgangspunten zoals 
beschreven in het ontwerp van de structuurvisie. Het college kiest er voor om die 
onderdelen in het bestemmingsplan die verder gaan dan beschreven in de structuurvisie 
terug te brengen tot het beschreven beleidsniveau. Door deze keuze kan het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord verder in procedure worden gebracht en kan het 
stuk na de zomer aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. Mocht na de vaststelling 
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van de structuurvisie blijken dat bepaalde  onderwerpen een ruimer beleidskader krijgen 
toebedeeld, dan kan dit middels een wijziging op het bestemmingsplan alsnog worden 
verwerkt. 
 
De gemeente heeft er voor gekozen om aanwijzingen in het kader van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten te vestigen op percelen in het gebied. Doel is om regie te 
houden op de invulling van de gronden. Het vaststellen van de structuurvisie is belangrijk 
om de werking te laten voortbestaan. De uitkomsten van de landschapsconferentie en de 
landschapscafés geven een beeld dat niet alle aangewezen locaties beleidsmatig een rol 
behouden in het landelijk gebied. Ook heeft de provinciale structuurvisie meer duidelijk 
gegeven op enkele beleidsvelden.  
Het college kiest voor de volgende benadering voor de aangewezen gronden. Locaties die 
geen onderdeel uitmaken van de planvorming, daarvan komt bij de vaststelling van de 
structuurvisie de aanwijzing te vervallen. Bij locaties die een rol spelen bij de 
verwezenlijking van de planvorming blijven de aanwijzingen in stand. Hiervoor wordt na de 
vaststelling van de structuurvisie een bestemmingsplan opgesteld. En als laatste categorie 
gronden waarover nog onduidelijkheid bestaat, daarvoor zal per locatie bij de vaststelling 
van de structuurvisie een voorstel worden gedaan. 
 
Het concept ontwerp is doorgenomen met de OLGB. In het algemeen kan worden gesteld 
dat de hoofdlijnen van het beleid in grote meerderheid worden onderschreven. In de verdere 
doorwerking en uitwerking daarvan bestaan enige verschillen van inzicht tussen de 
geconsulteerde partijen.  
 
Naast de lokale consultatieronde is het zogenaamde Bro overleg opgestart. In dit proces 
worden de medeoverheden om een reactie gevraagd. In het algemeen wordt hier een 
periode van zes weken voor verleend. Naar verwachting zullen de reacties van deze 
partners voor de start van de inspraak worden aangeleverd. Dit betekent dat de inhoud van 
deze reacties wordt meegenomen bij het opstellen van de Nota van Inspraak. 
 
De formele inspraak op het stuk is voorzien direct na het zomerreces. Hiervoor is een 
periode van zes weken ingepland. Direct na afloop van de inspraakperiode zal een Nota 
van Inspraak worden opgesteld bij de structuurvisie. Dit zal worden behandeld in de ARC en 
de gemeenteraad. Het doel is om de structuurvisie december 2010 door de gemeenteraad 
te laten vaststellen.  
 
Thans wordt aan uw raad gevraagd om akkoord te gaan met het concept ontwerp van de 
structuurvisie, waardoor het stuk verder in procedure kan worden gebracht en zal dienen als 
inspraak model. De inhoudelijk discussie over de structuurvisie kan gevoerd worden na 
verwerking van de inspraak in een voorstel aan uw raad tot vaststelling van het stuk. 
 

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

De raad besluit om akkoord te gaan met het vrijgeven van het concept-ontwerp voor de 
inspraak voor de duur van zes weken na het zomerreces.  
 

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

Het stuk wordt nu aan de gemeenteraad aangeboden om de inspraak na het zomerreces te 
kunnen starten en de structuurvisie voor het Landelijk Gebied van de gemeente Bergen 
voor het eind van het jaar te kunnen vaststellen in de gemeenteraad. 

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

Het vaststellen van een structuurvisie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het 
college bereidt het stuk voor. In het voortraject is door college en gemeenteraad besloten 
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om hierbij te kiezen voor participatie. Hier is invulling aangegeven door het organiseren van 
een landschapsconferentie en landschapscafés. Stakeholders en geïnteresseerden hebben 
aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Thans is het proces aangeland bij de wettelijk 
verplichte inspraak waardoor de gehele bevolking zich over het stuk kan uitspreken.  
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De inspraak is wettelijk verplicht op de structuurvisie. 
 
  

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na een akkoord van de gemeenteraad zal het stuk in de inspraak worden gebracht na het 
zomerreces. 
  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De kosten voor de inspraak zijn opgenomen in het extra krediet dat voor dit project 
beschikbaar is gesteld. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het college acht het van belang dat de gemeenteraad kennis neemt van het concept 
ontwerp van de structuurvisie. De gemeenteraad neemt op deze wijze vroegtijdig kennis 
van de voorgestelde hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied. 
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