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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de ARC van 16 februari 

2017 door portefeuillehouder Odile Rasch 
 
Op donderdag 16 februari j.l. heeft de ARC de Economische Visie met de Reactienota 

Zienswijzen inhoudelijk behandeld.  

Op basis van de opmerkingen van de fracties heeft wethouder Rasch toegezegd om, ten 

behoeve van de behandeling van de economische visie in de gemeenteraad, een memo aan 

de raad te sturen met de toezeggingen en voorstellen voor tekstwijziging. 

 

 
Kernboodschap  
 
Tijdens de ARC van 16 februari 2017 zijn door de portefeuillehouder de volgende 
toezeggingen gedaan over ondermeer tekstwijzigingen in het visiedocument Economische 
Visie Gemeente Bergen 2016 – 2030: 
 
1. Kleine kernen en vervolgproces: 

Over de stand van zaken met betrekking tot de verdere uitwerking naar gebiedsdelen, 
het vervolgproces en de voortgang daarvan, zal de portefeuillehouder de raad eenmaal 
per kwartaal informeren. 
 

2. Duurzaamheid: 
De eerder in de Reactienota Zienswijzen (pag. 6) vermelde toevoeging over het 
onderwerp Duurzaamheid wordt verder aangevuld. Daarbij wordt een koppeling en 
afstemming gemaakt met de duurzaamheidsvisie zoals die thans in ontwikkeling is. 
 
Nieuwe tekst in aparte alinea in een nieuwe paragraaf Uitvoering op pag. 26 
rechterkolom van visiedocument (zie ook ad 4. Ondernemersloket): 

Uitvoering 

Ontwikkelingen in de gemeente Bergen dienen te voldoen aan de laatste wensen en 

eisen binnen de gemeente op het beleidsterrein van Duurzaamheid. 

In de periode 2017 – 2020 wil de gemeente Bergen prioriteit geven aan het 

verduurzamen van bestaande bouw, duurzaam nieuw bouwen, opwekken van 

duurzame energie, warmte- en energietransitie, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en de circulaire economie. 
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3. Verblijfsrecreatie: 

De portefeuillehouder heeft toegezegd de regionale vraagaanbodanalyse toe te sturen. 

Deze is als bijlage gevoegd bij de nieuwsbrief van 1 maart aan de raad. 

 

4. Ondernemersloket en subsidies: 

Portefeuillehouder zegt toe de tekst aan te vullen met de onderwerpen 

‘ondernemersloket’, ‘subsidie’ en ‘gebiedsregisseurs’. 

Nieuwe tekst in aparte alinea’s in een nieuwe paragraaf Uitvoering op pag. 26 

rechterkolom van visiedocument: 

Uitvoering 

De BUCH-gemeenten werken vanaf januari 2017 met gebiedsregisseurs. Zij vormen 

de verbinding tussen ondernemers en inwoners met de gemeente. Per kern zorgen 

zij dat partijen elkaar kunnen vinden, spreken en samen tot resultaten komen. Voor 

elk van de drie grotere kernen in de gemeente Bergen is een gebiedsregisseur 

benoemd. 

 

In 2017 wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het 

Ontwikkelingsbedrijf NHN voor de periode 2018 t/m 2024. In de regio Noord-Holland 

Noord is het ONHN een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling en 

uitvoering te maken hebben. Het ONHN brengt ondernemers, onderzoekers, 

investeerders en overheden samen door middel van het Ondernemersloket, door 

regiomarketing en door verbetering van het vestigingsklimaat. Ondernemers krijgen 

hulp en advies, ondermeer bij het verkrijgen en toepassen van subsidies. 

 

5. Cultuuraanbod: 

Tekstwijziging: op pag. 17 het woord ‘voldoende’ verwijderen m.b.t. culturele 

organisaties.  

De nieuwe tekst wordt: 

“Er zijn in de gemeente Bergen goede en goed toegankelijke culturele organisaties en 

voorzieningen”. 

 

6. Toegankelijke voorzieningen voor mindervaliden: 
Tekstwijziging: op pag. 7 rechterkolom, een na onderste alinea; verwijderen de woorden 
‘waar mogelijk en van toepassing’. 

  
7. Relatie Economische Visie met Cultuurplatform:  

In de Reactienota Zienswijzen (pag. 21 en 22 in kolom “beantwoording gemeente’) heeft 
de gemeente het volgende antwoord geformuleerd: 

Begin 2017 wordt / is het Cultureel Bergens Platform (CBP) opgericht. Dit platform, 

met deelnemers uit het culturele veld, heeft als doel het cultureel klimaat te 

versterken en sturing te geven aan (gemeenschappelijke) initiatieven. 

De gemeente stelt in haar nota Kunst in ’t Hart dat zij een levendig klimaat nastreeft 

en nieuwe initiatieven die daaraan bijdragen, graag ondersteunt, waar mogelijk ook 

financieel. 
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De diverse suggesties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de 
Economische Visie. (Economische Visie beperkt zich tot de hoofdlijnen en 
hoofdrichtingen van beleid). 
 

Naar aanleiding van opmerkingen in de ARC heeft de portefeuillehouder toegezegd om 
de relatie tussen de Economische Visie en het Cultuurplatform te verankeren in de tekst 
van het visiedocument. 
In Hoofdstuk 2. Beleidskaders, paragraaf ‘Kunst in het Hart, Cultuurnota Bergen 2016 – 
2019’ wordt na de eerste alinea een nieuwe alinea ingevoegd met de volgende tekst: 

Begin 2017 is het Cultureel Bergens Platform (CBP) opgericht. Dit platform, met 

deelnemers uit het culturele veld, heeft als doel het culturele klimaat te versterken en 

sturing te geven aan (gemeenschappelijke) initiatieven. 

In de nota Kunst in ’t Hart streeft de gemeente naar een levendig cultuurklimaat en 

ondersteunt zij – waar mogelijk ook financieel - nieuwe initiatieven die daaraan 

bijdragen. 

 
8. Meenemen deelnemers in vervolgproces economische visie: 

Portefeuillehouder zegt toe om de deelnemers aan de werksessies en andere 
belangstellende en betrokkenen, te blijven informeren en mee te nemen in het 
vervolgproces. 
 

 
 
Bijlagen  
Geen  
 
 
 


