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Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 4 november 2010 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. D. Bakker (VVD), dhr. M.J. Bijl (GB), mw. M.E. Diels (GB), dhr. P. 
Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. 
J.J.A.S. Houtenbos (VVD), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), 
dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. J. Mesu (CDA), mw. M. Muller (GL), dhr. 
A.W.M. Ooijevaar (CDA), mw. A. Paping (VVD), mw. A.M. de Ruiter (D66), 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB), dhr. U. Smit (VVD), dhr. J. Snijder (D66), dhr. 
F.D. Zeiler (GB). 

aanwezige 
collegeleden 
 

mw. J.L. Luttik-Swart, dhr. A. Hietbrink. 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. R. Groninger 

afwezig 
 

 
mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. M. Halff (D66), dhr. A.P. v. Huissteden 
(PvdA), mw. O. Rasch (GL). 
 

 
 

agendapunt  1. Opening. 

besluit  
De voorzitter opent de vergadering. 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Braak (GL), mevrouw 
Rasch (GL), de heer Halff (D66) en de heer van Huissteden (PvdA). 
 

 
 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda. 

besluit  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt   
3. Voorstel betreft in te stemmen met de zienswijze van het college op 

het Ontwerp Rijksinspassingsplan en ontwerp vergunningen 
Bergermeer Gasopslag en deze te ondersteunen. 

 

voorgesteld 
besluit 

 
- In te stemmen met de voorgenomen strategie van het college ten aanzien 

van het indienen van zienswijzen. 
- De inhoud van de concept zienswijzen van het college te ondersteunen. 
 

samenvatting 
besprokene 

 
D66, PvdA, GB, CDA, VVD, GL ondersteunen van harte het collegevoorstel. 
Alle fracties complimenteren college en organisatie met de opgestelde 
zienswijzen. Het is een degelijk en knap stuk werk. 
 
Alle fracties spreken zich uit tegen de gasopslag. 
 
De raad besluit unaniem om de zienswijzen in afschrift te sturen naar de 
gemeenteraadsleden in de omringende gemeenten. 
 
Reactie college. 
De heer Hietbrink bedankt de raad voor de complimenten. Hij zal deze 
overbrengen naar de organisatie. De definitieve zienswijzen wordt voorzien 
van een brief aan de Minister. Een afschrift van deze stukken wordt gestuurd 
naar de raadsleden van de omliggende gemeenten. 
 
Na afloop van de vergadering wordt de persmap uitgereikt. 
 
De heer Hietbrink nodigt de raadsleden dringend uit om aanstaande maandag 
aanwezig te zijn bij de informatieavond. 
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming. De raad stemt unaniem (19 stemmen) 
in met het voorgestelde besluit.  

stemming  
De raad stemt unaniem in met het voorgestelde besluit. 
 

besluit  
De raad heeft conform besloten. . 
 
 

 

agendapunt   
4. Sluiting. 
 

besluit  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 

 


