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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen: Omgevingsvisie enquête 

 
 
Geachte leden, 
 
Door de fractie van de VVD zijn, op 29 juni 2021, schriftelijke vragen gesteld omtrent de 
enquête over de Omgevingsvisie gemeente Bergen. Onderstaand geeft ons college 
antwoord op de gestelde vragen.
 
1) Is een gecertificeerd/ officieel erkend bedrijf betrokken bij het opstellen van de vragen? 

Zo ja wie dan? 
Antwoord: Het college is geen certificering voor het maken van enquêtes bekend. 
 

2) Is er vooraf nagedacht/ een plan van aanpak opgesteld wat het doel van de enquête is 
en wat men wil ophalen? En zo ja kan men aangeven wat men wilde ophalen? Welk doel 
is er beschreven? 
Antwoord: Het proces rond de Omgevingsvisie heeft als doel een grote betrokkenheid 
van de inwoners te genereren. In voorgaande fasen is daarom mede ingezet op het 
instrument enquête. Dit is instrument is laagdrempelig, tijd- en plaats onafhankelijk en 
hieraan hebben grote aantallen inwoners aan meegedaan. Dit instrument is ingezet naast 
de formele mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze en geeft inzicht in hoe de in 
de Omgevingsvisie gemaakte keuzes landen in de samenleving.  
 

3) Is er intern getoetst of de vragen de lading dekken van wat men wil ophalen? Zo ja wat 
kwam hieruit? 
Antwoord: Ja, de hoofdlijnen van het voorgestelde beleid zijn ter toetsing voorgelegd. 
 

4) Zijn de vragen vooraf voorgelegd aan een paar mensen(welke niet betrokken zijn bij de 
enquête) om te kijken of de vragen werden begrepen? Zo ja wat kwam hieruit? 
Antwoord: De enquête is opgesteld met een brede groep vanuit de organisatie met 
verschillende achtergronden. 
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5) Zijn de vragen voorgelegd aan de omgevingsvisie meedenkgroep welke uit raadsleden 
bestaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kwam hieruit? 
Antwoord: Er bestaat niet zo een ‘meedenkgroep’. Wel hebben technische sessies met 
de raadsleden plaatsgevonden om richting te vernemen op de vorm en inhoud. 
 

6) Hoe is er tot de thema’s rust, reuring, ruimte en respect gekomen? 
Antwoord: De thema’s zijn een clustering van de hoofdpunten van het beleid, 
gereduceerd tot enkele aansprekende en veel gebruikte termen in de gemeente. 
 

7) Met betrekking op de gestelde vragen 
a. Ik vind het goed dat wordt gekozen voor meer rust door in te zetten op minder 

toeristen die voorzichtig omgaan met onze natuur en meer uitgeven. > wat verstaat 
het college onder voorzichtig omgaan met en hoe wordt dit gemeten? 
Antwoord: Het gaat hierbij om een gewenst profiel van onze gasten namelijk rust- en 
natuur zoekers. Onze gesprekken met de terrein beherende organisaties geven ons 
inzicht op het effect. 
 

b. Ik vind het goed dat wordt gekozen voor meer reuring in onze dorpen door inzet op 
groei van het aantal woningen met gemiddeld 1% per jaar, wat helpt om 
voorzieningen open te houden. > Hoeveel is 1% per jaar? 1% waarvan? En hoe is 
men tot 1% gekomen? En wat is de geldigheidsduur van deze 1% 
Antwoord: In de notitie Bergense Behoefte is op aantallen ingegaan. 
 

c. Ik vind het goed dat wordt gekozen voor meer reuring in onze dorpen door jongeren 
en jonge gezinnen te verleiden in de gemeente te komen wonen met gerichte 
woningbouw en voorzieningen (als locaties voor werk, studie of goede 
busverbindingen). > Waarom is hier alleen gekozen voor jongeren en jonge 
gezinnen? Vanwaar deze keuze? Waarom is er niets opgenomen ten behoeve van 
ouderen?  
Antwoord: Het gaat hierbij om een accentlegging in de volkshuisvestingsopgave, 
vanuit de constatering dat met name jongeren problemen ondervinden op de 
woningmarkt. Het volkshuisvestingsbeleid kent meer doelgroepen, die ook worden 
bediend. De relatie tussen woningbouw en behoud van voorzieningen is onderzocht 
in de notitie Bergense Behoefte. 
 

d. Ik vind het goed dat wordt gekozen dat tot 2040 slechts een maximum van 0.5% van 
de oppervlakte van onze gemeente mag worden ingezet voor nieuwe stedelijke 
functies.> Waar komt het percentage van 0,5% vandaan en 0,5% van hoeveel? 
Antwoord: De woningbehoefte is onderzocht. Bij een gemiddelde van 25 
grondgebonden woningen per hectare, hoort daar een percentage bij van 0,5% van 
de oppervlakte van de gemeente. 
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Edwin de Waard, Senior 
beleidsmedewerker  van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7351. 
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 21uit01997 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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