
Nb: de ambtelijke organisatie verzorgt de gepresenteerde informatie en zo nodig een kort verslag van de bijeenkomst. 

 
 

UITNODIGING  
 
Aan : Raads-, college- en commissieleden 
Onderwerp : Presentatieavond Landschapsontwikkelingsplan Bergen 
Datum : 6 september 2011 
Van : griffie 
Aanvang : 21.00 uur  
Locatie : Raadzaal in De Beeck 
 

Presentatie avond 
Landschapsontwikkelingsplan Bergen  

 
Bij de vaststelling van het “Kaderbesluit voor de uitwerking van de Structuurvisie Bergen 
Landelijk Gebied” is er een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen een 
landschapsontwikkelingsplan op te stellen. 
De afgelopen maanden is onder begeleiding van een ambtelijke projectgroep en een 
klankbordgroep met gebiedspartijen gewerkt aan de totstandkoming van het 
landschapsontwikkelingsplan. 
Er heeft in april een excursie door het plangebied plaatsgevonden met de leden van de 
projectgroep, de klankbordgroep en gemeenteraadsleden. Op locatie werd er gediscussieerd 
over de problematiek met betrekking tot landschappelijke inpassing, het tegengaan van 
verrommeling en agrarische schaalvergroting. 
Er is tweemaal een bewonersavond georganiseerd waarbij circa 30 mensen aanwezig waren.  
Omdat het landschapsontwikkelingsplan een plan is met ruimtelijke consequenties heeft het 
plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
 
Daarnaast vormt het landschapsontwikkelingsplan een bouwsteen voor de uitbreiding naar 
verder beleid in bestemmingsplannen, zoals het nog op te stellen bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Zuid. Verder zijn concrete projecten benoemd met als doel bestaande landschappelijke 
waarden in stand te houden, te verbeteren of beter zichtbaar te maken.  
 
Doel: de commissie- en raadsleden kennis te laten nemen van de inhoud van het 
Landschapsontwikkelingsplan Bergen. 
Later dit jaar wordt het stuk ter vaststelling aangeboden aan de raad.  
 
 
Agenda: 
21.00  uur  Opening door de voorzitter   
 
21.05  uur  Korte introductie door wethouder Hietbrink 
 
21.10  uur Presentatie en toelichting door mevr. E. Wilms van Brons & Partners 
 
21.45  uur  Ruimte voor discussie en het stellen van vragen door aanwezigen 
   raads- en commissieleden 
 
22.00  uur               Toelichting op het vervolgtraject door de wethouder 
 
22.05  uur Streeftijd afsluiting 
 
Tegelijkertijd  vindt er in de commissiezaal om 21.00  uur de informatiebijeenkomst dienstverlening plaats 
 
Bergen, 23 augustus 2011 
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