
UITNODIGING 

Onderwerp : Informatie- presentatiebijeenkomst
Datum : 10 juni 2021
Aanvang : 19.00 uur 
Locatie : De Blinkerd (vanwege corona is het helaas niet mogelijk om publiek 
                                     en/of pers toe te laten).
                                     Het openbare deel van de bijeenkomst  wordt live gestreamd en kan 
                                     worden gevolgd via www.raadbergen-nh.nl 

                                      

Agenda:

19.00 uur Opening door voorzitter mw. W. Grooteman.

                                   Besloten deel
19.00-20.30 uur Vragensessie Kadernota Jaarrekening (besloten)
                                   
                                   Openbaar deel
20.30-21.10 uur Vuurwerk onderzoek 

Omschrijving: in december 2019 heeft de gemeenteraad een motie 
unaniem aangenomen
Inzake vuurwerk. Het college heeft de opdracht gekregen een 
vuurwerkbeleid te ontwikkelen met inbreng van de inwoners. De 
resultaten van dit onderzoek moesten voor de bespreking van de 
kadernota in het voorjaar aan de raad worden voorgelegd. De uitvoering 
van deze motie is een jaar vertraagd vanwege Corona en het hiermee 
samenhangende landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk bij de 
jaarwisseling 2020/2021.

Het vuurwerkonderzoek, uitgevoerd door I&O Research, wordt binnenkort 
definitief opgeleverd. Ook is een klein onderzoek uitgevoerd onder 
scholieren op het voortgezet onderwijs.

21.10-21.50 uur Circulair centrum Bergen 
Het doel van deze informatieavond is:

 Presenteren voortgang verkenning gezamenlijk Circulair Centrum 
BUCH

 Presenteren stand van zaken projecten in Bergen (circulair 
onderwijs en circulair ondernemerschap)

 Ophalen uitgangspunten, eisen en wensen van Raad Bergen voor 
een gezamenlijk Circulair Centrum in de BUCH ten behoeve 
van planvorming

De gemeente Bergen heeft drie sterk verouderde milieustraten die niet 
meer aan de huidige eisen voor wet- en regelgeving en veiligheid 
voldoen. Op geen van de locaties is uitbreiding mogelijk en ook na forse 
investeringen kan niet aan alle nieuwe wet- en regelgeving worden 
voldaan. Daarnaast is de landelijke doelstelling om in 2025 naar 5 kg grof 

Vergaderlocatie De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl

http://www.raadbergen-nh.nl/


restafval per inwoner te gaan. Dit vraagt om een nieuw beleid van de 
milieustraten; gericht op hergebruik en reparatie. 

Binnen de BUCH is onderzoek gedaan naar nieuw beleid voor de 
milieustraten en is een visie gevormd: een Circulair Centrum met vier 
pijlers: hergebruik, onderwijs, zorg en circulair ondernemerschap. 
Binnenkort start een verkenning naar een gezamenlijk Circulair Centrum 
voor de BUCH. In deze informatie bijeenkomst worden de resultaten van 
deze verkenning gepresenteerd. Tijdens de avond wordt input en 
feedback op het plan opgehaald. Deze input wordt verwerkt in een plan 
dat voor besluitvorming voorgelegd kan worden.

21.50-22.30 uur         Ontwerp Groenbeleidsplan
De commissie informeren over het ontwerp-Groenbeleidsplan. Daarnaast 
inventarisatie welke wensen de raads- en burgercommissieleden hebben 
ten aanzien van de inhoud van dit ontwerpplan.

22.30 uur Sluiting
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