
Omgevingsvisie gemeente 
Bergen

Overleg met de gemeenteraad
9 maart 2020

Aanvang 19.30 uur 



Agenda 
1. Opening  
2. Proces omgevingsvisie
3. Stand van zaken
4. Aan de slag = ophalen

• Stille wand
• Motivatie 
• Afronden 

5. Sluiting 



Opening 

• Wie zijn wij
• Doel bijeenkomst



Organisatie en planning 

• Plan van aanpak november 2019
• Organisatie: 

• college, 
• raad/commissie (ARC), 
• stuurgroep Omgevingswet
• kernteam 
• projectteam

• Doel: Breed maatschappelijk en politiek gedragen Omgevingsvisie



Planning /proces 
Fase 5: Naar buiten toe; ophalen; start 
participatietraject. 
Raad vaststellen notitie analyse en gewenste 
ontwikkelingsrichting

december 2019 – maart 2020

Raad: mei 2020

Fase 6: Opschalen, verbinden, vormen; 
Vertaling naar integrale visie-op-hoofdlijnen; 
Raad vaststellen visie-op hoofdlijnen

Juni 2020 – oktober 2020

Raad: december 2020
Fase 7: Terugleggen, verfijnen, vastleggen, 
opstellen voor-ontwerp-omgevingsvisie, 
besluit raad instemmen met ter inzage ligging 
ontwerp-omgevingsvisie, informatie avonden, 
Nota van zienswijzen opstellen, vaststelling 
omgevingsvisie raad

Januari 2021 – april 2021

Raad: juni 2021 

Raad: november 2021 



Stand van zaken:  participatie eerste stap

• Doel participatie
• Wie 

• Inwoners
• Stakeholders
• Jeugd
• Experts 

• Hoe
• Waar
• Aandachtsgroep



Verdeling avonden over de gemeente
Wanneer?

• Dinsdag 25 februari Bergen Ruinekerk

• Woensdag 11 maart Schoorl De Blinkerd

• Dinsdag 17 maart Egmonden Hanswijk 



Hoe benadert

• Random adressen 
• Per deelgebied
• Spreiding over deelgebied
• 350 adressen per deelgebied

• Aangevuld met:
• Stakeholders (circa 40) per deelgebied

• Per avond:
• 100 personen (inwoners / stakeholders) 
• Op uitnodiging
• Met aanmelding



En meer ….

• (Naast bijeenkomsten ook) 
• Schoolbezoek = aandachtsgroep
• Projectwebsite

• Digitale enquête
• Facebook peiling
• Instagram peiling
• Lokale bezoeken in de dorpen “week van de omgevingsvisie”
• Expert bijeenkomst



Invulling van de inwoners avonden
• Doel : 

• Ophalen
• Wat is van waarde
• Wat kan beter
• Hoe denkt men over onderwerpen / waar moet het over gaan

• Op basis van stellingen 
• Nadrukkelijk geen beleidsvoornemen

• Methode “stille wand”
• Geeltjes plakken
• Motivatie en achtergrond vernemen 
• Geen discussie geen conclusies

• Disclaimer 
• Is al veel beleid (ijken, herijken, verrijken); SV status
• Gaat niet over oude besluiten, wel over de toekomst



Communicatie 

• Gemeentelijke website
• Projectwebsite
• Gemeente pagina krant
• Facebook
• Instagram
• Gerichte uitnodigingen



Stellingen bewonersavonden

1. Natuur, Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit

“Aanpassingen aan de omgeving mogen alleen als deze bijdragen aan 
het landschap en de variatie van de natuur”

2. Wonen en voorzieningen

“Er is een woningtekort, daarom is het belangrijk dat er gebouwd gaat 
worden”



3. Welzijn, Sociaal
“Bewoners moeten meer met elkaar in contact kunnen komen. Daarom 

moeten er meer ontmoetingsplekken komen”

4. Klimaat & Duurzaamheid
“We zijn allemaal verantwoordelijk voor een gezonde omgeving. Dit 

betekent dat iedereen meedoet met het terugdringen van CO2-
uitstoot, het scheiden en recyclen van grondstoffen en het vergroenen

van de tuin.” 



5. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
“De auto blijft in de toekomst het belangrijkste vervoersmiddel, naast 

de fiets en het openbaar vervoer. “

6. Toerisme, Recreatie en Economische Zaken
“De gemeente Bergen is een toeristische gemeente. Hotels, 

recreatiewoningen, campings horen daarbij. Ook andere ondernemers, 
zoals agrariërs, zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in onze 

gemeente”



Open vragen: 

• Wat is waardevol en wat vormt de identiteit van de 
gemeente Bergen. 

a) Wat is dus kenmerkend, is misschien uniek, is de eigenheid, 
waar bent u trots op, wat kenmerkt de inwoners, etc. ?

b) Wat moeten we daarvan bewaren?

• Een omgevingsvisie is gericht op de toekomst.

Welke ontwikkeling, trend, verandering of vernieuwing moet 
de gemeente oppakken en goed regelen voor de toekomst ? 

• Waar moet de gemeente meer aandacht aan 
besteden of waar maakt u zich zorgen over? 

• Wat verwacht u van het gemeentebestuur? 



•Doel van deze sessie

•Uitleg  methode

•Aan de slag 
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