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Kernboodschap: Oplegnotitie bij agendapunt Vaststelling Structuurvisie Bergen aan
Zee.
Oplegnotitie structuurvisie Bergen aan Zee:
Bij de behandeling van de structuurvisie Bergen aan Zee in de Algemene Raadscommissie
(ARC) zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
1) Kaartmateriaal verder verduidelijken:
a) P.10 linker kaart: sloopzone in tweede wereldoorlog was het gebied tussen de Julianalaan en
de Boulevard. Actie: kaartje wordt hierop aangepast.
b) P.12 Huize Glorie is een Rijksmonument. Actie: Huize Glorie aan kaart toevoegen.
c) P.12 Parnassia park: Actie: Parnassia park wordt in de kaartbeelden groen uitgevoerd
d) P.16 Huize Mare Julianalaan: Actie: perceel opnemen onder hotel/pension
e) P.34 visiekaart: Actie: Gemengd gebied aanpassen conform bestaand beleid.

2) Is er overleg geweest over medegebruik transferium bij Belastingkantoor Alkmaar?
Antwoord: bij de vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied is
een volgorde neergelegd voor de aanpak van parkeerproblematiek. Een gesprek heeft derhalve
niet plaats gehad. De trits voor het oplossen van verkeersproblemen is , zoals in de SVLG een
drietrapsraket:
1. Bestaande voorzieningen optimaliseren
2. Kleinschalige voorzieningen toevoegen
3. Grootschalige voorzieningen toevoegen.

3) Wat wordt er gedaan voor stalling fietsen bij herinrichting Zeilerboulevard ?
Antwoord: op de overgangen tussen duin en openbaar gebied worden nieuwe hekwerken
geplaatst om het fietsparkeren te optimaliseren, langs de hele Zeilerboulevard wordt het mogelijk
fietsen tegen de hekwerken te stallen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de
stallinghouder om tot een efficiënte invulling te komen en wordt aandacht gevraagd voor de
uitstraling van de stalling.

4) Zichtlijnen naar zee herstellen: hoe doen we dat bij Zeilerboulevard ?
Antwoord: langs de Zeilerboulevard wordt een strandbalkon aangelegd die qua constructie lijkt
op de strandbalkons in Egmond aan Zee. Hiermee wordt het vrije zicht op het strand hersteld.

5) Is het de bedoeling om het IVN commerciëler te maken.
Antwoord: Nee, het IVN en het zeeaquarium zijn belangrijke voorzieningen. De gemeente wil in
een gesprek met de partijen versterking van deze voorzieningen stimuleren om de plaats binnen
het toeristisch recreatief profiel van de kern Bergen aan Zee naar de toekomst toe te borgen.

6) Zinsnede opnemen bij passage over gaswinning:
Antwoord: p.17 onder tekst Werken aanvulling: “De gemeente spreekt de wens uit dat na
beëindiging van de gaswinning het perceel wordt teruggegeven aan de natuur.” De zienswijzen
onder nummer 20 punt 2 wordt ook op dit punt aangepast.

7) Wat is de stand van zaken met Monsmarum ?
Antwoord: Het laatste gesprek met de eigenaar heeft ongeveer drie kwart jaar terug plaats
gevonden. Hierop is nog geen vervolg gevraagd vanuit verzoeker.

Bijlagen
 Aangepast raadsbesluit
 Aangepaste Nota van Zienswijzen

