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Bijlage 2 bij raadsbesluit 9 december 2010. 
 
Nota van aanvulling en wijziging op de Structuurvisie Landelijk Gebied Gemeente Bergen.  
 
 
Na behandeling en weging van de zienswijzen en als gevolg van ambtshalve constateringen worden de volgende onderdelen in de 
Structuurvisie Landelijk Gebied gemeente Bergen aangepast. 
(nummer, nummer zienswijze, pagina nummer visie, tekst wijziging/aanpassing) 

 
 
 

1.  Bro 1 p.65 tweede alinea Na “opent naar verwachting in 2012”  
Toevoegen::  
 “Met de aanleg van de fietsvlotbrug bij de Fransman zal de uitwisseling tussen de oostzijde van 
het kanaal en het Geestermerambacht en het buitengebied van Bergen met kuststrook worden 
versterkt.” 

2.  Bro 3 p. 17 – 19  De tekst zal worden aangepast naar aanleiding van de geamendeerde vaststelling van 
provinciale structuurvisie. 

3.  Bro 4. Lit lijst Toevoegen: Waterplan Bergen 

4.  Bro 4 p. 79 Onder water: “In dit deelgebied ….. meer.”  
Vervangen door: 
“In dit deelgebied ligt een waterbergingsopgave van 4,1 ha wat wordt opgelost met de uitvoering 
van de plannen van Natuurmonumenten in dit gebied.” 

5.  Bro 5 p.84 Toevoegen bovenaan pagina. 
“Door het vervallen van het doorgaande verkeer op de N9 binnen de kern Schoorldam ontstaat 
een verkeersluwe situatie. Dit biedt mogelijkheden om de walkant van het kanaal te benutten 
voor toervaart activiteiten. Een combinatie met ontwikkelingen aan de oostzijde van het kanaal 
kan worden gezocht. “ 

6.  Bro 5 p.84 Onder verkeer. Tweede alinea 
Toevoegen: 
“De bekendheid van dit transferium zal worden vergroot.” 

7.  35 p. 59 Midden op de pagina toevoegen.  
De gemeente onderkent het belang van volkstuinrecreatie voor het welzijn van de bevolking op 
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verschillende complexen in het gebied. 

8.   p. 38 Achter tweede alinea toevoegen 
Vanuit de eisen voor dierwelzijn, diergezondheid en arbeidsomstandigheden zal een andere 
maatvoering voor gebouwen in de veehouderij worden toegestaan. 

9.   p. 113  In het uitvoeringsprogramma: 
“Nader onderzoek naar de voorwaarden waaronder maïsteelt in het landelijk gebied mogelijk is”. 
Vervangen door  “Nader onderzoek naar de voorwaarden waaronder ruwvoerderteelt in het 
landelijk gebied mogelijk is”. 

10.   p.23 Toevoegen aan centrale koers. 
Na de woorden “de aanwezige landschappelijke” toevoegen het woord “,natuurlijke”  

11.    Kaartenbeelden worden aangepast op de volgende aspecten: aanduiding bollenconcentratie, 
duidelijke begrenzing deelgebieden, gebruik van passende iconen, toevoeging ontbrekende 
molen. 

 

 
 


