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Aanleiding en doel bijeenkomst
Op 22 oktober 2020 besloot de raad (onder andere) over de structuurvisie Bergen Oost: “over de
positie van de definitieve knip op het Molenweidtje, in samenspraak met direct betrokkenen en
verkeersdeskundigen, verder zal worden geparticipeerd en dat de uitkomsten hiervan in het 1e
kwartaal van 2021 aan de raad zullen worden voorgelegd”.
De participatie gaat dus niet over de invulling van de ontwikkellocaties en niet over hetgeen reeds is
vastgelegd in de structuurvisie ten aanzien van onder andere de verkeersstructuur en de ontsluiting
van de ontwikkellocaties. De tijdsaanduiding vanuit de gemeenteraad geeft ook een venster
waarbinnen de gesprekken moeten plaatsvinden.

In deze startbijeenkomst bespreken we hoe de participatie hierover gaat plaatsvinden. Dus waar
gaan we het in de volgende bijeenkomsten precies over hebben, wie worden betrokken en in welke
vorm? Aan de hand van de uitkomsten zullen we vervolgbijeenkomsten inplannen.
Onderstaand de afspraken die in het overleg zijn gemaakt over de invulling van de participatie.

T.a.v. de deelnemers


Geconstateerd is dat we de volgende partijen missen: tennisverenigingen TC Bergen en BSV
Tennis, Agrarisch natuurbeheer Dijk en duin, Fietsersbond, de Mytylschool en beheerder/
gebruikers van de Europahal
Afgesproken is dat de gemeente deze partijen (naast de aanwezigen tijdens dit overleg)
uitnodigt voor de vervolgbijeenkomsten.

T.a.v vervanging





Afgesproken is dat de deelnemers mogen zorgen voor vervanging wanneer zij verhinderd zijn.
Afgesproken is dat de deelnemers zorgdragen voor continuïteit in het proces, door hun
vervangers goed te informeren voordat zij deelnemen. Zo voorkomen we dat we discussies
opnieuw moeten voeren of keuzes moeten toelichten die eerder in het proces zijn gemaakt.
Over het aantal deelnemers is afgesproken dat er maximaal drie personen aanwezig zijn als
vertegenwoordiger van een achterban/belang/partij.

T.a.v de rolverdeling
De volgende rolverdeling is afgesproken:
Gemeente
 Initiatiefnemer
 Organisator en voorbereiding bijeenkomsten
 Verslag bijeenkomsten
 Beslisser over college-advies en raadsbesluit
Omwonenden/ betrokken partijen in omgeving
 Leveren input
 Aandragen suggesties
Monique Ooms: onafhankelijk voorzitter bijeenkomsten
Adviesburo Rho: de deskundige

T.a.v. de vorm




Afgesproken is om 3 online bijeenkomsten te plannen voor de participatie. Mogelijk lukt het om
het in 2 bijeenkomsten af te ronden. In de laatste bijeenkomst wordt de strekking van het
collegevoorstel besproken.
Bijeenkomsten vinden plaats in februari/ maart 2020 en in de avonduren

T.a.v. het proces (hoe komen we tot consensus?)





Partijen hebben onderschreven dat de insteek is om tot consensus te komen.
Afgesproken is dat elke partij/vertegenwoordiging voorafgaand aan de eerste bijeenkomst
beoordelingscriteria opstelt voor de oplossing voor de definitieve knip. Dit in overleg met de
achterban die zij vertegenwoordigt. Deze criteria worden tijdens de eerste bijeenkomst met
elkaar besproken zodat deelnemers inzicht hebben in elkaars belangen en motivatie.
Afgesproken is dat wanneer partijen niet komen tot consensus het college een raadsvoorstel
maakt waarin meerdere scenario’s worden beschreven met daarbij ook een advies van het
college aan de raad met de keuze voor één van de scenario’s.

T.a.v. Benodigde informatie




Afgesproken is dat de gemeente alle aan de gemeenteraad beschikbaar gestelde informatie
digitaal beschikbaar stelt aan de deelnemers inclusief de al eerder ingediende ideeën die al bij
de gemeente bekend zijn. De meest recente verkeerstellingen worden ook toegevoegd. Hiervoor
wordt de pagina van de gemeente over de structuurvisie Bergen Oost gebruikt. Informatie
omvat onder andere de structuurvisie voor het gebied, uitgevoerde verkeerstellingen en
informatie over planning en programma. Er worden geen nieuwe stukken voor de participatie
gemaakt of nieuwe onderzoeken gedaan.
Afgesproken is dat de gemeente dit verslag per email aan ieder verstrekt met daarin de link naar
de beschikbare informatie.

T.a.v. Communicatie



Afgesproken is dat deelnemers de inhoudelijke discussie met elkaar voeren in de bijeenkomsten
en niet daarbuiten. Uiteraard valt overleg met de eigen achterban daar niet onder.
Projectleider Jochem Huijsmans is vanuit de gemeente aanspreekpunt voor de deelnemers. Zijn
emailadres is jochemhuijsmans@debuch.nl. Hij is bereikbaar voor praktische vragen over het
proces. Inhoudelijke vragen en opmerkingen worden geagendeerd voor de bijeenkomsten.

